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úvodník
Vážení čtenáři,

před sedmdesáti lety, v roce 1947, byly založeny ho -

di ny soudného dne (Doomsday Clock), jež jsou součástí

bulletinu nukleárních vědců monitorujících globální

hrozby pro lidstvo. Dnes tyto hodiny ukazují dvě a půl

minuty do zkázy světa, což je druhé nejmenší číslo od

počátku měření (ta největší hrozba byla v roce 1953, kdy

USA a Sovětský svaz testovaly termonukleární zbraně).

Jedním z důvodů je velký nárůst nacionalismu, částečně

pramenící z nekontrolované migrace především ze zemí

Blízkého východu. Jistý stupeň nacionalismu lidstvo pro   -

vází od nepaměti, pokud ale ne ohro žuje ostatní národy,

jako třeba nás v době druhé světové války, určitě by to

nebyla před zvěst soudného dne. 

Aktuálně velké riziko pro naší planetu představuje

hluboká nedůvěra amerického prezidenta Donalda

Trumpa ve vědecký konsenzus, týkající se klimatických

změn. Jeho odpor k tomuto tématu zašel tak daleko, že

nařídil v americké Agentuře ochrany životního prostředí

(EPA) smazat všechny stránky o klimatických změnách.

A nejen to, všem vládním agenturám sledujícím dopady

globálního oteplování na životní prostředí zakázal Bílý

dům jakékoliv rozhovory na toto téma v médiích. Trump

tak de facto zavedl pro vládní instituce zabývající se

ochranou životního prostředí nekompromisní cenzuru.

Mnoho lidí, vnímajících tak zásadní zásahy do svo-

body slova a tak zřetelnou manipulaci s fakty, nachází

jistou paralelu v li te ratuře. Nejprodávanější knihou na

začátku tohoto roku se tak stal opět po 70 letech nej -

známější román od Geor ge Orwella – 1984. Napsal jej v

roce 1949 a popisuje v něm svět, v němž vládne abso-

lutní totalita. Hlavní hr di na Winston pracuje na tzv. Mini -

sterstvu pravdy, zabývající se manipulací s událostmi v

minulosti, kde má za úkol upravovat a přepisovat stará

vydání novin tak, aby vyhovovala sou časným požadav-

kům ve společnosti.

Zatím je shoda americké reality s Orwelovým romá -

nem jen v “opravování“ nebo mazání známých vědec -

kých poznatků z oficiálních webů vládních agentur, ale

nový americký prezident se ujal svého úřadu teprve ne-

dávno a do konce volebního období mu zbývá více než

tři a půl roku... René Pajurek, vydavatel

Tištěná edice

je součásti monitoringu systému
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Měřicí přístroje mohou být buď
kvalitní, nebo cenově výhodné.
Málokdy se ale podaří obojí.

Profesionálové, kteří potřebují měřit
elektrické veličiny, proto jistě ocení no-
vinku na trhu: měřicí přístroje značky
V&A. Jejich distributorem se stala firma
Prima Bilavčík, s.r.o. z Uherského Brodu. 

Prověřený výrobce
„Společnost YIHUA V&A INSTRUMENT

je světovým lídrem v oblasti výroby, dis-
tribuce a servisu přístrojů na měření elek-
trických veličin. Má vlastní vývoj a své
výrobky dodává do více než 100 zemí,“
vysvětluje Petr Bílavčík, proč se rozhodl
rozšířit nabídku právě tímto směrem. 

„Měření elektrických veličin pro nás
není novinkou,“ pokračuje. „Naše akredi-
tovaná laboratoř již dlouhá léta provádí
kalibrace přístrojů pro elektrické veličiny.
Právě na základě dlouhodobých zkuše-
ností s kalibracemi zařízení různých zna-
ček jsme se rozhodli zařadit do nabídky

produkty V&A. Jsem přesvědčen, že pro
zákazníky představují ideální kombinaci
kvality a příznivé ceny.“

Dobrým příkladem jsou multimetry –
všestranné přístroje pro měření elektric-
kých veličin, které nahradily celou řadu
dříve používaných jednoúčelových zaří-
zení. Digitální multimetry V&A jsou v
dané cenové hladině prakticky bezkon-
kurenční, pokud jde o poměr užitných
vlastností a ceny. „To ale není zdaleka

vše,“ zdůrazňuje Bílavčík. „Nyní můžeme
zákazníkům nabídnout třeba také přesný,
spolehlivý a digitální voltmetr a ampér-
metr pro měření stejnosměrných i střída-
vých napětí a proudů s velkým měřicím
rozsahem; univerzální měřič parametrů
součástek; zkoušečku; wattmetry, oscilo-
skopy a další přístroje.“

Kvalita potvrzená praxí
Na český trh přicházejí přístroje pro měření elektrických veličin V&A.
Za příznivou cenu nabízejí překvapivou kvalitu a vysokou přesnost.  
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Šestinozí roboti 
jsou rychlejší než jejich
přírodní kolegové
Při běhu obratlovců mají jejich nohy minimální

kontakt s povrchem. Ale hmyz je na tom jinak,

při pohybu mají vždy 3 nohy na povrchu. To in-

spirovalo inženýry z Polytechnického Institutu v

Lausanne k vytvoření šestinohých robotů, kteří

se po povrchu dokážou pohybovat mnohem

rychleji a zároveň efektivněji než jejich přírodní

protějšci. To ale za předpokladu, že nemají své

chodidla vybavená lepidlem, které umožňuje

hmyzu pohybovat se po stěnách nebo na stropě.

Vědci provedli řadu počítačových simulací, testů

na robotech a experimenty na mouše Drosophila

melanogaster. K testování různých kombinací vý-

zkumníci používali algoritmus pro optimalizaci

rychlosti pohybu simulo vaného modelu, založe-

ného právě na pohybu tohoto hmyzu.  

Family Hub 2.0 
od Samsungu je lednička,
na kterou můžete mluvit
Na loňském veletrhu CES předvedl Samsung

svou první verzi smart ledničky. Letos společnost

před  stavila její druhou generaci a kromě nových

aplikací, jako je Spotify, iHeartRadio, YouTube a

GrubHub, dokáže tato lednička (kromě svého

účelu, ke kterému byla vyrobena) rozpoznat váš

hlas. Family Hub 2.0 bude k dispozici ve čtyřech

různých modelech s rozhraním podobným tele-

fonům od Samsungu. Největší novinkou je za -

čle nění technologie "S Voice" pro rozpoznávání

hlasu. Podobně jako "S Voice " v telefo nu Sam-

sung Galaxy S7 vám

umožní zep tat se

chladnič ky, jestli

bude pr šet, může -

te ji říct, aby pře-

hrála vaši oblí be -

nou hudbu, nebo

přidat nějakou po-

ložku do nákupní -

ho seznamu.

Stoprocentní kontrola
Aby se zákazník mohl spolehnout, že

dostává 100 % kvalitu, Prima Bilavčík ově -
řu je přístroje z výroby před dodáním a to
každý jednotlivý přístroj testem i kali-
brací. „Systém kontroly jsme nastavili tak,
že je doslova nemožné dodat zákazníkovi
neshodný přístroj,“ říká majitel. Na přání
firma vystaví ke každému přístroji i kali-
brační list.

Zkrátka a dobře, ať už potřebujete
měřit jakoukoli elektrickou veličinu v silno-
proudé i slaboproudé elektrotechnice a

elektronice, z rozsáhlé nabídky V&A si ur-
čitě vyberete. Ve firmě Prima Bilavčík, s.r.o.
však mohou zákazníci očekávat nejen ši-
roký sortiment, ale zejména odborný pro-
dej s poradenstvím. „Nejsme žádný e-shop
bez odborného zázemí,“ zdůrazňuje Bílav-
čík. „Dodáváme výrobky i služby nejvý-
znamnějším průmyslovým společnostem i
státním institucím. Jsme zvyklí na nejnároč-
nější zákazníky, kteří neočekávají nic jiného
než naprostou profesionalitu.“ 

Společnost Prima Bilavčík, s.r.o. je nej-
větší ryze českou společností v oblasti
měření a metrologie. Její portfolio sahá
od dodávek měřicích přístrojů přes
vzdělávání až po kalibraci ve všech stě-
žejních veličinách. K jejím nejvýznamněj-
ším zákazníkům patří společnosti jako
Škoda Auto, Continental nebo Bosch. V
letošním roce slaví firma 25 let na trhu a
její portfolio a stálí spokojení zákazníci
jsou známkou kvality. 

PRIMA BILAVČÍK, s.r.o., 
www.metrologie.cz
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Mikroskopické zařízení ve tvaru
puku má obrovský potenciál 
v oblasti kvantových výpočtů

Barclay a jeho výzkumná skupina
- částečně složená z pracovníků
Institutu pro kvantovou vědu a

technologie a částečně z Národního in-
stitutu pro nanotechnologie - vyrobili
vůbec první optický rezonátor (nebo
optickou dutinu) v měřítku nanometrů
z jediného krystalu diamantu, který je
také mechanický rezonátor.

Tým také měřil – ve světelném spoji
a v mechanickém pohybu v zařízení –
vysokofrekvenční, dlouhotrvající me-
chanické vibrace způsobené světelnou

energií světla, zachycené a odrážející
se uvnitř optické dutiny diamantového
mikrodisku.

„Diamantové optokomechanické
přístroje nabízejí platformu pro stu-
dium kvantového chování mikro-
skopických objektů,“ říká Barclay,
profesor fyziky a astronomie. „Tato za-
řízení mají také mnoho potenciál-
ních aplikací, včetně špičkového
snímání, technologie pro posun
barvy světla, kvantových informací
a počítačových technologií.“

Pokrok v technologii 

a kvantový výzkum
Kvantová nanofotonika zahrnuje vý -

voj mikro- a nanoobvodů pro manipu-
laci se světlem. 

Místo toho aby mikroobvody, v nichž
je elektřina vedena dráty – podobně
jako v počítačích, mobilních telefonech
a dalších telekomunikačních zařízeních
– nanofotonika přenáší světlo přes
vlákno.  Je to jako technologie optic-
kých vláken, ale v mnohem menším a
složitějším měřítku, což umož ňuje, aby
informace mohly být předány obsáhleji
a efektivněji. 

Technologie nanofotoniky je také
přínosem pro výzkumné pracovníky,

Vědci z Univerzity v Calgery vedení prof. Barclayem vyrobili zařízení ve
tvaru puku v měřítku nanometrů, které skýtá v oblasti kvantových výpočtů
obrovské možnosti. Jejich diamantový mikrodisk by mohl vést k obrovským
pokrokům v oblasti výpočetní techniky, telekomunikací a dalších oborech.



kteří zkoumají nové režimy kvantové fy-
ziky - povahu hmoty a energie na ato-
mární a subatomární úrovni a jejich
možné interakce.

„Schopnost v nanoměřítku zachy-
tit světlo v optické dutině vytváří
vysokou elektromagnetickou in-
tenzitu z nepatrného množství
světla, a zesiluje interakce mezi
světlem a hmotou, které je ob-
vykle téměř nemožné studovat,“
říká profesor Paul Barclay.

Studenti postavili přístroj
Barclayho doktorandi, včetně Mat-

thewa Mitchella a Behzada Khanali-
looa, vyrobili mikrodisk z komerčně
dostupných syntetických monokrystalů
diamantu. Studenti také navrhli a po-
stavili systém k měření optických a me-
chanických vlastností přístroje.

„Jsme nadšeni z používání těchto
zařízení k vynalézání nových cest,
jak vytvořit propojení u kvanto-
vých počítačů.“ říká Khanaliloo.

„Jen vyrobit samotný přístroj v
rámci výzkumu nanofotoniky je
úspěch,“ poznamenává Paul Barclay.
„Řekl bych, že jsme jedna z nejlep-
ších skupin na světě, a to díky práci
studentů v jejich úsilí dostat světlo
dovnitř a ven z těchto zařízení.“
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Barclayho skupina používá diamant k vy-
tvoření mikrodisku, který vypadá jako ho-
kejový puk mikroskopické velikosti, pod -
po rovaný středovým pilířem ve tvaru pře-
sýpacích hodin. Skupina používá světlo k
rozvibrování disku na gigahertzovou fre-
kvenci, používanou při přenosu v počíta-
čích a mobilních telefonech.Foto: University of Calgary
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Van de Graaffův generátor je elektrostatický stroj umožňující nabíjet ko-
vovou kouli na velmi vysoké napětí. Vynalezl jej v roce 1929 americký
fyzik R. J. Van de Graaff. Princip generátoru je založen na tom, že pokud
se uvnitř vodiče nachází dutina, v níž nejsou žádné makroskopické ná-
boje, zůstává v této dutině intenzita elektrického pole nulová. Někdy se
mluví o stínícím účinku vodičů, což není přesné, protože pole v dutině
není odstíněno, ale vykompenzováno polem povrchových nábojů. Pole
uvnitř dutiny zůstává nulové i při změně celkového náboje vodiče. Náboj
přivedený dovnitř vodiče se okamžitě přemístí na vnější povrch a pole
uvnitř dutiny se nezmění. Nemění se tok intenzity elektrostatického pole
plochou. Opakovaným přiváděním náboje do vnitřku vodiče jej lze nabít
téměř neomezeně velkým nábojem. 

1. Dutá ocelová koule
2. Horní elektroda
3. Horní válec 

(například akrylát)
4. Strana pásu 

s pozitivním nábojem
5. Opačná strana pásu 

s negativním nábojem
6. Spodní válec (ocelový)
7. Spodní elektroda (uzemnění)
8. Koule s negativním nábojem
9. Jiskry vyprodukované 

rozdílem potenciálu

Vaše tělo přenese Vaše heslo

vědci nevyvinuli nový typ biome-
trického zabezpečení, ale jed-
noduše přišli na to, jak použít

lidské tělo jako zabezpečenou síť k ově-
ření přístupu. Tělo samo o sobě je vo -
dič. Elektrický proud rád prochází skrze
Vaše tělo a pokud jste někdy zkusili
držet za ruku někoho, kdo se dotýkal
Van de Graaffova generátoru, tak jste
to mohli také sami zažít. Podobně se
nechali inspirovat vědci. Nejdříve zkou-
mali telefony a hledali senzor, který by
mohl vysílat nízkofrekvenční signály
pod 30 megahertzů – ty totiž dobře
cestují lidským tělem, ale nerozšíří se
do vzduchu. Ten pak našli i v touch-
padu note booku a ve čtečkách prstů.

„Řekněme, že chci otevřít dveře s
použitím chytrého elektronického
zámku“, sdělil Mehrdad Hessar,
post graduální student University of
Washington. „Můžu položit ruku na
kliku u dveří a druhou se dot knout
senzoru na telefonu a přenést tak
mé identifikační údaje přes moje
tělo, abych mohl otevřít dveře,
aniž by tyto údaje unikly ven.“

Možná to zní trochu jako sci-fi, ale
toto vše je možné se současnými tech-
nologiemi. Systém pracuje s nízkofre-
kvenčními signály, které cestují skrze
Vaše tělo pokaždé, když chcete odemk-
nout dveře nebo počítač. Váš telefon
sejme otisk Vašeho prstu a porovná ho
s uloženým unikátním vzorem. Aplikace
navržená týmem z University of Washin-
g ton ale nevyužívá data z otisku prstu,
ale spíše využívá vedlejší produkt
funkce senzoru – elektrické signály k vy-
tvoření vlastního kódu.

Tyto signály jsou tak slabé, že pro
člověka nepředstavují žádné riziko. Tým
vědců dokázal poslat data rychlostí 50
bitů za sekundu přímo z touchpadu a
25 bitů za sekundu ze snímače otisku
prstů – dost rychle na přenesení hesla.

Bezpečnostní experti se ale obávají,
že malé zařízení pracující v síti, která
jsou součástí internetu věcí jsou další
výzvou pro počítačové piráty. Autor to-
hoto projektu Shyam Gollakota a jeho
studenti, kteří se na vývoji podílejí, ar-
gumentují, že ukládání osobních infor-
mací v telefonu nebo v jiném osobním
zařízení a přenášení těchto dat pro-
střednictvím fyzického kontaktu před-
stavuje vyšší úroveň zabezpečení.

Konstruktéři tvrdí, že tato technolo-
gie v budoucnu neotevře pouze dveře
bytu, ale například umožní li dem posí-
lat identifikační údaje svému lékaři.
Uplatnění ale určitě najde i jinde. (r)

Posílat data přes wi-fi a bluetooth je sice jednoduché, ale ne vždy zcela bez-
pečné. Tým vědců z University of Washington přišel na způsob, jak použít
lidské tělo jako médium pro přenos dat. Tato metoda má být daleko bez-
pečnější než posílat informace vzduchem právě přes wi-fi nebo bluetooth.

Zdroj: Wikipedie

Van de Graaffův generátor



Proto Leonardo tech-
nology přišel s tis kár -
nou Leibinger JET3up

RAPID. Je to jediná průmyslová inkjet vy-
sokorychlostní tiskárna na světovém trhu
pra cu jící na hranici fyzikálních možností.
Rych lost značení je až 1000 metrů/min. 
(60 km/h). To je jako byste jeli v obci
autem a tiskli na obrubník souvislý text.

Extrémní značení rychlostí
1000 metrů/min.
Tato extrémní rychlost je důležitá

především při značení kabelů, hadiček,
trubek apod. Tisk je jasně čitelný na růz-
ných površích materiálů. 

JET3up RAPID dokáže zvýšit efektivitu
produkce až o 40 % oproti rychlostním
inkjet tiskárnám dostupným na světo-
vém trhu a zvýšit tak zisky výrobním spo-
lečnostem a o to přeci jde.

Proč je tisk s JET3up RAPID na
hranici fyzikálních možností?
Tisk s JET3up RAPID je na hranici fy-

zikálních možností, jak hydraulických,
hydrostatických, elektronických, elektro -
statických, tak i vzdušně turbulentních.

Jednoduše řečeno nabíjecí matrice
pro kapičku inkoustu neobsahuje jen na-
pětí odpovídající pozici kapičky, ale je tam
i vel ké testování a empirické doladění na-
bíjecího napětí, za pomoci vysoko rych -
lostní kamery snímající průlet ka pič ky
vzduchem. Kompenzuje se vznikající tur-
bulence od kapičky před a následně se
dola ďuje pozice kapičky za ní letící.

Je to jako když jede cyklista z kopce
za druhým cyklistou tak, že jej dojíždí, až
jej díky sníženému odporu vzduchu pře-
dletí. Proto se kompenzuje let kapiček
správným načasováním a nabíjením.

JET3up RAPID pracuje na limitu ne-
technických možností, ale fyzikálních
vlastností, omezujících maximální rych-
lost tisku, proto je tak výjimečná a svě-
tově jedinečná.

Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. 
Tiskárna bude značit na veletrhu
AMPER 2017 na našem stánku č. 7.12
v hale V.

Zaujalo vás dané řešení? Kontaktujte
nás, vytvoříme vám řešení na míru.

Internetový portál v tištěné edici v Jaro – léto 2017

11

nejrychlejší značení na světě
pomocí JET3up RAPID

Ukázky značení tiskárnou Leibinger JET3up RAPID.

Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, 691 43 Hlohovec

E-mail: bubenicek@LT.cz • www.LT.cz

Vysoký stupeň automatizace má za násle-
dek zvýšenou produkci výroby. Bohužel
značící systémy nedokáží s touto rychlostí
držet krok a celý proces zpomalují.

Vysokorychlostní 
inkjet tiskárna Leibinger
JET3up RAPID.
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Projekt Extreme Light Infrastruc-
ture (ELI), který od počátku zašti-
ťuje Fyzikální ústav Akademie věd

ČR, je součástí evropského plánu na vy-
budování nové generace velkých vý-
zkumných zařízení. Celkové dotace na
výstavbu tohoto nejmodernějšího laseru
světa dosahují sedmi miliard korun.

Výzkumné centrum se skládá ze čtyř
samostatných budov, které poskytují pro-
stor jak pro kanceláře, laboratoře, tak i
multifunkční přednáškové sály. Sou-
běžně s projektem ELI Beamlines vznika -

lo v jeho těsné blízkosti i menší laserové
centrum HiLASE, které je zaměřeno na
aplikovaný výzkum a použití laseru v prů-
myslu. Projekt bude kompletně dokon-
čen v roce 2018 a plný provoz se
očekává v roce 2019. Unikátní pracoviště
zaměstná tři stovky lidí, z toho bude
téměř 70 % vědeckých a technických
pracovníků (z nich 35 % bude cizinců 
z Francie, Itálie, Německa, Velké Británie,
Indie, Kanady, USA, Ruska, Číny apod.) a
dalších padesát pak v sousedním centru
HiLASE. ELI plánuje také intenzivní spo-

lupráci s vysoký mi školami, čímž přispěje
k výchově nových vědeckých talentů a
zvýší tak možnost udržet tyto mladé lidi v
ČR a zabránit jejich úniku do zahraničí.

Rakouský koncern Schrack Technik,
odborník v oblasti klíčových technologií
- energetických a datových sítí, rozvodů,
který na českém trhu působí již 25 let, se
významně podílel na výstavbě tohoto je-
dinečného laserového projektu. Od ře-
šení speciální optické infrastruktury do
datových center, přes datové rozvaděče,
plošné spínače, záložní zdroje energie
řady AVARA Plus HIP až po technolo-
gické HUBY. Technologie SCHRACK je
jednou ze subdodávek vybavení HUBU
jako konektory stlačeného vzduchu,
chlazení, atd. Výrobcem HUBŮ je FeEl-
tech a dodavatelem ENGIE.

&

dolní Břežany

Unikátní mezinárodní laserové centrum
HiLASE Beamlines

ELI Beamlines

Největší výzkumný projekt v dějinách ČR. Mezinárodní laserové vý-
zkumné centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech, které projektovalo
renomované britské studio Bogle Architects, bylo slavnostně otevřeno
19. 10. 2015. Jde o nejmodernější platformu pro výzkum v oblasti ma-
teriálových věd a inženýrství, lékařství, biologie, chemie, farmacie i as-
trofyziky. Tato nová generace laserové technologie bude významně
přispívat i k diagnostice a terapii rakoviny. 

Obr. 1: Venkovní prostor před 
ELI Beamlines a HiLASE

Foto na této dvoustraně: Markéta Kobrsková
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Z oblasti strukturované kabe-
láže se jedná o vybavení speci-
ální optickou infrastrukturou,
která je jedinečná z pohledu ka-
pacity vláken a z pohledu flexibi-
lity řešení. Toto řešení poskytuje
snadnou výměnu celé předko-
nektorované trasy v případě, že
dojde k poškození plášťů kabelů vlivem
radiace, která se při experimentech
často vyskytuje na velmi vysokých hod-
notách. Vysoká kapacita vláken byla do-
sažena pomocí speciálních konektorů,
které pojmou až 12 vláken a poskytují
možnost využití 288 jednotlivých vláken.
Tyto rozvody jsou vedeny mezi hlavní se-
rverovnou, kontrolními místnostmi a
vlastními laboratořemi. 

Ukončení na straně laboratoří je reali-
zováno opět speciální technologií a to
na tzv. “technologických HUBECH“ (viz.
obr. 2.). Technologické HUBY poskytují
distribuci elektrické energie, plynů,
vody, datové konektivity a musí splňovat
speciální požadavky na bezpečnost. V
normálním provozu by bylo nasazení
všech těchto přípojek v jednom rozva-
děči prakticky nemožné.

Společnost Schrack Technik dodala
do celé budovy také nejnovější metalické
datové rozvody, kategorie 7A, poskytující
šířku pásma až 1200MHz. Jedná se o
dvojitě stíněné, bezhalogenové a oheň
retardující kabely s ukončením na konek-
torech. Datové rozvaděče ve dvou serve-
rových místnostech budovy laserového
centra jsou postaveny do tzv. uzavřených
uliček. Uzavřené uličky představují pro-
story, které oddělují a izolují klimatizo-
vaný vzduch od horkého výdechu, vytváří
vzduchotechnickou komoru s chladným

vzduchem a za-
braňují míchání
ohřátého a chlad-
ného vzduchu.
K l i m at i z o v a n ý
vzduch je do uza-
vřené uličky při-
váděn z klimati -
začních jednotek

umístěných mezi jednotlivými rozvaděči
a vydechuje skrze perforované dveře roz-
vaděčů přímo na aktivní zařízení umís-
těné uvnitř rozvaděčů. Z druhé strany
rozvaděče je ohřátý vzduch vnášen do
horké uličky, který opět nasávají klimati-
zační jednotky.

V administrativních prostorech a labo-
ratořích budovy mezinárodního lasero-
vého centra jsou instalovány plošné
spínače a zásuvky Schrack Technik, de-
signu VISIO 45 a VISIO 50. Ve vícenásob-
ných rámečcích a zásuvkách je uživate -
lům k dispozici jak jednofázové, tak i tří-
fázové napětí, datová konektivita a ovlá-
dání přístrojů. 

Pro projekt ELI Beamlines v Dolních
Břežanech byla vystavěna 3 centra zálo-
hování se špičkovou technologií a para-
metry, jak na vstupu, tak na výstupu
sestav. První z nich tvoří dva kusy UPS
AVARA Plus HIP Schrack Technik s ozna-
čením USMPHIP250 (2x 250 kVA) v para-
lelně redundantní sestavě. Druhé cen -
trum obsahuje dvě UPS AVARA Plus HIP
s označením USMPHIP300 (2x 300 kVA),
které jsou řazeny do výkonu (zapojeny
paralelně). Třetí centrum zálohování je
tvořeno jednou UPS AVARA MLT s ozna-
čením USMLT80 (80 kVA). 

Součástí dodaných modelů záložních
zdrojů byly bateriové boxy včetně bate-
rií. Správná péče o baterie je klíčová k za-
jištění správného provozu UPS v nouzo -
vých podmínkách. 

• UPS AVARA Plus HIP (250kVA) jsou za-
pojené v redundantním provozu pro
hlavní serverovnu a podružnou serve-
rovnu.

• UPS AVARA Plus HIP (300kVA) jsou za-
pojené v paralelním chodu k napájení
laserových technologií.

• UPS AVARA MLT (80kVA) slouží k zálo-
hování počítačových pracovišť kance-
lářské budovy objektu. 

SCHRACK TECHNIK spol. s r. o.
Dolnoměcholupská 2
100 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: +420 281 008 231-3
www.schrack.cz
e-mail: praha@schrack.cz

Obr. 3: Ulička v serverovně 

Obr. 4: Ukončení optické kabeláže 

Obr. 5: 
Plošné spínače 
a zásuvky 
VISIO 45 a 50 

Obr. 2:
Technologické

HUBY 

Obr. 6: Řada UPS AVARA Plus HIP  



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – léto 2017

14

Panasonic  jako dodavatel automa-
tizační techniky pro výrobní linky
je zároveň největším testerem

těchto řešení. V mnoha desítkách tová-
ren Panasonic po celém světě jsou v ne-
přetržitém provozu nasazeny a stále
testovány nové technologie a nová ře-
šení přichází právě na základě zpětné
vazby odborníků z výroby. 

Svařování plastů jako 
reakce na potřeby výroby
Bez technických problémů by nebylo

vývoje. Jednou z posledních fází výroby
relátek je osazení plastového krytu, od-
čerpání vzduchu a finální utěsnění. Kryt

se dříve lepil a otvor po vytvoření vakua
se za tepla vyplnil plastem. Oba výrobní
kroky měly své limity a tak se přikročilo k
vývoji technologie na svařování plastů,
která nahradila a postupně z výrobního
procesu úplně vytlačila lepení. Snaha o
vyšší kvalitu a efektivitu výroby dala im-
puls pro vývoj nové technologie.

Osazení výrobní linky laserovou tech-
nologií přineslo několik benefitů. Zvýšila
se produkce výroby, protože byla elimi-
nována doba vytvrzování a výrazně
klesla zmetkovitost při finálním testu těs-
nosti. Svařování plastů se postupně roz-
šířilo i do jiných oblastí výroby a dnes
tato laserová technologie spojování

plastů patří mezi nejvíce poptávané sku-
piny výrobků.

Druhou “Achillovou patou“ výroby
bylo utěsnění otvoru po odsátí vzduchu
z prostoru relé. Jednalo se o miniaturní
otvor, který byl zakápnut pryskyřicí s ná-
sledným vytvrzením v peci. I zde dochá-
zelo při finální kontrole k vyřazování
nedokonalých výrobků a to bohužel ze
dvou důvodů. Prvním z nich byl ne vždy
úplně vzduchotěsný spoj a druhým byl
negativní dopad působení vysoké tep-
loty na mechanizmus relé. Oba prob-
lémy vyřešila změna technologie.  Pana -
sonic vyvinul Aicure – přístroj pro UV vy-
tvrzování na bázi technologie LED. w

Laserové svařování plastů
vytlačuje lepení Standardní technologie pro spojování mate-

riálů jsou v poslední době v široké míře na-
hrazovány svařováním plastů. Panasonic
Electric Works má mnohaleté zkušenosti v
oblasti laserového popisování. Laserové po-
pisovače s technologií FAYb i CO2 jsou k dis-
pozici v mnoha typových a výkonových
řadách. Díky úzké spolupráci vývoje se zá-
kazníky a uživateli je možné vyřešit téměř
jakoukoliv aplikaci. V mnoha způsobech
technologického použití laseru jako je en-
graving - změna povrchové textury odpařo-
váním materiálu, annealing – změna barvy
žíháním, foaming – pěnění laserem, carboni-
sing – karbonizace laserem i etching – změna
barvy povrchovým tavením, má Panasonic
bohaté zkušenosti a mnoho úspěšně vyřeše-
ných projektů po celém světě. Nové oblasti,
kde se tyto lasery objevují v poslední době,
jsou řezání a laserové svařování plastů. 

Laserové svařování přináší maximální garanci spoje při “lepení“ plastů.
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v Produkty Aicure poskytují nadstan-
dardní výkon, snížení režijních nákladů a
hlavně možnost okamžitého spínání do
maximálního výkonu 20 W/cm2. Díky
těmto svým parametrům a možnosti na-
sazení v provozech 24/7 si velmi rychle
získaly naprostou důvěru.

Pro utěsnění otvoru se začalo
používat pryskyřice citlivé na UV
záření a bodovým ultrafialovým
světlem se iniciovalo vytvrzení
během několika sekund. Zkrácení
výrobního procesu a naprostá eli-
minace jakékoliv vysoké teploty
přinesla větší efektivitu výroby
zcela bez negativních dopadů.

Čistý vzduch 
– ionizery jsou cesta
Při jakékoliv finální montáži

drobných součástek a elektroniky je
jedním ze základních parametrů výroby
čistota pracovního prostředí. Ulpívání
prachu  na styčných plochách vede jed-
noznačně k největšímu procentu zmet-
kovitosti. Ve většině druhů výroby se tak
absolutně nelze obejít bez použití pří-
strojů pro odstraňování nechtěného sta-
tického náboje – ionizerů. V portfoliu
Panasonic je celá škála ionizerů od pis-
tolových (bodových) po lištové (prosto-
rové) a k dispozici jsou typy na stlačený
vzduch, ale i ty, které jsou autonomní bez
nutnosti napojení na centrální rozvod.
Není žádným tajemstvím, že právě stla-
čený vzduch je jedním z nejdražších pro-
vozních médií.  Jedním z faktorů této
skutečnosti je fakt, že ač vyrábíme něco
co není vidět a je ho “spousta“ kolem
nás, vyrobit stlačený vzduch není za-
darmo. Druhou stinnou stránkou je, že
tlakové rozvody jsou velmi často v žalo-
stném stavu a dle posledních výzkumů
se až polovina vyrobeného vzduchu
“ztratí po cestě“. Úniky se tedy podílejí na
spotřebě až 50 %  a velmi obtížně se hle-
dají. Panasonic se k tomuto problému
postavil jednak vývojem řady průtoko-
měrů, které jsou primárně určeny pro
měření spotřeby vzduchu  (v nabídce
jsou průtokoměry i pro jiné plyny či ka-

paliny) v jednotlivých větvích a jednak
snahou umožnit výrobním závodům
úplně stlačený vzduch eliminovat.

Všechny typy přístrojů mají z bezpeč-
nostního hlediska vyžadované napájení
24 V. Nasazení je tak možné téměř do
každé výroby. V poslední době jsou

právě lištové ionizery s nízkým napáje-
cím napětím a bez nutnosti napojení na
přívod stlačeného vzduchu jasnou vol-
bou do jakýchkoliv výrobních provozů. 

Měřit 10 µm na vzdále-
nost 40 cm?

Správné odměření vzdálenosti
či určení polohy může rozhodnout
o kvalitě finálního produktu. Zmet-
kovitost přináší vícenáklady ve
všech rovinách a těm se každá vý-
roba snaží vyhnout. Použití vhod-
ných měřicích senzorů může
rozhodnout o konkurenceschop-
nosti vašich výrobků. 

Panasonic nabízí laserový měřicí
senzor HG-C s přesností 10 µm, s
dobou odezvy  1,5 ms a nyní v pro-

vedení s dosahem až 400 mm. Mě-
řicí senzor řady HG-C otevírá nové

možnosti pro využití v průmyslu jako
např: řízení ruky robota, přesné měření
excentricity, kontrola přítomnosti velmi
malých součástek nebo detekce překrý-
vání součástí i z velmi tenkého materiálu. 

Měření může probíhat jak staticky tak
dynamicky. Vzhledem k tomu, že senzor
disponuje jak digitálním tak analogovým
výstupem (0-5 V) je možné integrovat
tento senzor do stávajícího systému
mnoha způsoby. 

Senzor řady HG-C je jedním ze širo-
kého sortimentu senzorů pro různé po-
užití. Právě pro extra široké portfolio a
množství předpřipravených referenčních
projektů vznikla aplikace, která dle zada-
ných parametrů pomáhá při výběru
vhodného senzoru. w

Polovodičové spínací prvky i pro velké zátěže.
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Správný produkt jedním
“klikem“
„Softwarový nástroj pro výběr opti-

málního senzoru Panasonic je právě k
dispozici.“, touto větou začal být svět
produktů Panasonic zase o trochu jedno-
dušší. Aplikace umožňuje zúžit široké
portfolio senzorů výběrem specifické
skupiny (tlak, průtok, univerzální foto-
elektrické senzory, bezpečnostní závory,
indukční, vláknové či měřicí senzory) a
nastavením filtrů s mnoha detailními pa-
rametry.  Tímto způsobem je uživatel po-
hodlně naveden na produkt, který
optimálně vyhovuje zadání. Aplikace je
ihned spuštěna a připravena pro váš
výběr a to pro PC i pro chytré telefony a
tablety bez jakéhokoliv zdlouhavého na-
hrávání stránek či dat. Funkce porovnání
či možnost exportovat výsledky hledání
do PDF je už jen drobností, která podtr-
huje výborné vlastnosti tohoto SW pro-
duktu.

Automatizace Panasonic
ve výrobě komponent
Společnost Panasonic disponuje port-

foliem komponent pro výrobu. Široká
škála elektromechanických i polovodičo-
vých relé, mikrospínačů, vypínačů, ko-
nektorů a čidel je většinou vyráběna na
výrobních linkách řízených, poháněných
nebo hlídaných automatizační technikou

Panasonic. Automatizace s optimální ko-
munikací nabízí bezpečné výrobní pro-
středí a je důkladně otestována ve
vlastních výrobních závodech. 

Ať se jedná o komponenty či výrobky
průmyslové automatizace, pak vždy platí
základní pravidlo společnosti Panasonic:
„Naše podnikání se zaměřuje na při-
danou hodnotu pro naše zákazníky.“
Vyřešení projektu zákazníka má vždy
větší prioritu než samotný prodej tech-
nologie. V praxi to znamená, že samot-
nému prodeji vždy předchází důkladné
testování a to velmi často i přímo na
lince zákazníka dokud není jedno-
značné, že daný přístroj v konkrétních
podmínkách 100 % vyhovuje potřebám.

Lištové ionizery ER-X nepotřebují rozvod stlačeného vzduchu.

Měření s přesností 
10 µm – senzory HG-C.



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – léto 2017

17



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – léto 2017

18

UBitcoinu je block-
chain univerzálním
záznamem všech

transakcí, které se konají.  
Timothy Booher, který přišel
s myšlenkou využití techno-
logie blockchain pro agen-
turu DARPA, popisuje její
použití s analogií obrany
hradu:

„Můžete stavět stále
vyšší hradby (tj. opatření
k zabezpečení sítě), ale
lidé budou pořád
schopni nalézat způ-
sob, jak využít všechny
trhliny v hradbách, aby
se k vám dostali.“ 

Je vlastně mnohem důleži-
tější vědět, kdo byl uvnitř
hradu a co tam uvnitř dělal.
U blockchainu je podstatně
těžší ukrást nebo upravovat
soubory v daném systému.
V září loňského roku DARPA
uzavřela smlouvu na 1,8 mi-

lionů dolarů s firmou zabý-
vající se počítačovou bez-
pečností, k provádění
testování implementace
blockchain. V případě, že
ověřovací proces půjde
dobře, může DARPA tuto in-
formační integritu block-
chainu implementovat u
vojenských systémů s vyso-
kou úrovní zabezpečení,
jako jsou ty, které řídí sate-
lity nebo dokonce jaderné

zbraně. Tento neměnný zá-
znam by měl být schopen
prokázat, zda je jakýkoliv
soubor změněn nebo k
němu přistupuje někdo
zvenčí. Agentury a firmy si
nejsou často ani vědomy, že
byly napadeny, dokud se je-
jich soukromá data někde
neukáží na prodej.
Bitcoin a další kryptoměny
měly v průběhu let své
problémy a žádná z imple-

mentací těchto kryptoměn
zatím není natolik jednodu-
chá, že je běžný spotřebitel
bude v krátkém čase použí-
vat místo peněz. Zatím... Je
otázkou, do jaké míry Bit-
coin a jemu podobné měny
samy o sobě budou měnit
svět, ale zdá se, že techno-
logie blockchain, na které
jsou tyto kryptoměny posta-
veny, jej udělá mnohem
bezpečnější.

DARPA chce převzít technologii
blockchain od Bitcoinu 
k zabezpečení vojenských sítí

V loňském vydání Voltů jsme psali v souvislosti s kryp-
toměnami jako je Bitcoin nebo Capricoin o technologii
blockchain. Tato technologie ale může najít využití i
jinde. Ve skutečnosti americká vojenská agentura pro
pokročilé technologie (DARPA) vyhodnocuje možnost
realizace technologie blockchain k zajištění citlivých vo-
jenských systémů včetně jaderných zbraní.
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Bitcoin,
Capricoin,
Ethereum... 

Bitcoin začal razit cestu kryptoměn v roce 2009. V té době měla jen hrstka
lidí ponětí o tom, co lze od této nové měny, existující pouze ve světě inter-
netu, očekávat. Možná částečně i díky velké finanční krizi z přelomu roku
2008 a 2009 si tato kryptoměna získala respektované místo i ve finančních
kruzích. Nejprve si ale řekněme, co to vlastně kryptoměna je? Kryptoměna
je “digitální měna“, která využívá pokročilé šifrovací technologie k usnad-
nění volných a bezpečných transakcí mezi jednotlivými uživateli, neboli
také “peer to peer“. Kryptoměny mají jednu podobnost s tzv. fiat měnou
– nemají k sobě vázanou žádnou fyzickou hodnotu. 

Usvětových měn, počínaje ame-
rickým dolarem, byl v roce 1971
v Bretton Woodu, ve státě New

Hampshire ukončen tzv. zlatý standard,
tj. směnitelnost měny za dané množství
zlata. V Americe byla před Bret ton -
 woodským systémem cena jedné unce
zlata stanovena na 35 dolarů. Měna tak
byla vázána k nějaké konkrétní fyzické
hodnotě. To se ale po roce 1971 změ-
nilo. Americký dolar už nebyl svázaný
se zlatem, ale jeho kurz byl plovoucí
vůči ostatním měnám, stejně jako
ostatní měny různých států. Vznikla fiat
měna. Kurzy jednotlivých měn vůči
sobě navzájem se pohybují podle vý-
konnosti dané ekonomiky, ale také
podle hospodaření jednotlivých vlád,
resp. také podle míry jejich zadlužení.

Jestliže máte na svém účtě našetře-
nou nějakou částku v měně, která se
vůči ostatním propadá, ať už vinou zpo-
malení domácí ekonomiky nebo zása-
hem centrální banky, která devalvací
vlastní měny na jedné straně podpo-

ruje exportéry, ale samozřejmě na
straně druhé snižuje hodnotu peněz na
účtech střadatelů, máte několik mož-
ností jak s volnou hotovostí naložit tak,
abyste hodnotu svých aktiv moc neztrá-
celi. Jedna z možností je investování na

Měna s nuceným oběhem funguje jako hlavní státní měna. Jako peníze s nuce-
ným oběhem se označují peníze vytvořené mocí úřední, tedy takové peníze, jejichž

hodnota je stanovena zákonem. Měna s nuceným oběhem se objevuje i pod názvy
zákonná měna, fiat měna (obdobně fiat peníze), kde slovo fiat je ve významu rozkaz

či nařízení (v angličtině) nebo budiž tak (v latině). Měna s nuceným oběhem je zákonné
platidlo, neboť jí lze splácet úvěry a finanční obligace. Mezi měny s nuceným oběhem patří všechny současné
státní/národní měny. Měny s nuceným oběhem mohou být kryty zlatem nebo jinými komoditami, ale od
zrušení Brettonwoodského systému tomu tak není. Výjimkou může být malý zlomek tzv. reprezentativních
peněz, typicky mincí ražených ze zlata a stříbra. Nekryté peníze nemohou vzniknout spontánně na trhu,
vznikají pouze nařízením státu či panovníka, a nedají se (na rozdíl od komoditních peněz) použít k ničemu
jinému, než k nepřímé směně. Zdroj: Wikipedie

Fiat měna

. . . aneb Sám sobě bankéřem

René Pajurek
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kapitálovém trhu, ale jen pro ty, kteří
mají opravdu dobrý přehled o pohybu
na burze. Druhá z možností je investo-
vat do kryptoměn. Kryptoměny nejsou
řízeny žádnou vládou či zemí. Hodnota
kryptoměn je výhradně určena nabíd-
kou a poptávkou, neboť je obchodníci
kupují a prodávají na veřejně obchodo-
vatelných burzách. Jejich množství je
pevně dáno.

Takže, co odlišuje kryptoměnu 
od běžných peněz, kterými pla-
tíme také prostřednictvím kredit-
ních a debetních ka ret? Existuje
několik zásadních rozdílů:
1. Neexistuje žádná centrální banka,

která určuje jejich hodnotu nebo
která kontroluje tok nově vytvoře-
ných peněz. Kupříkladu česká ko-
runa je řízena Českou národní
bankou, americký dolar je řízen
Federálním rezervním systémem,
euro zase Evropskou centrální
bankou, ale kryptoměny jako Bit-
coin nebo Capricoin jsou řízeny tak,
aby se produkovalo množství mincí,
které je omezené algoritmem, jenž
žádná osoba, společnost nebo země
nemůže změnit.

2. Hodnota kryptoměn je určena trhem
(cokoliv jsou lidé ochotni za ně zapla-
tit). Státy nejsou do kryptoměn žád-
ným způsobem zapojeny, takže
ekonomická úroveň státu neovlivní
hodnotu dané kryptoměny. Skutečná
hodnota kryptoměny je založena vý-
hradně na nabídce a poptávce a fun-
guje podobně jako komodity na
akciovém trhu.

3. Kryptoměny mají nejnižší poplatky za
převod peněz kdekoli na světě. Po -
pla tek není ovlivněn vzdáleností, hra -
nicemi zemí nebo jakýmikoliv obvyk -
lými faktory určujícími výše poplatků
známé z bank. To z nich dělá snadně
převoditelnou měnu s cílem, jak pře-

vádět obrovské sumy peněz v celo-
světovém měřítku nebo provádět mi-
krotransakce s někým třeba i na
druhé straně planety.

Běžné vlastnosti kryptoměn:
• decentralizace - měnu nelze kontro-

lovat vládou či jinými institucemi,

• transparentnost - je plně transpa-
rentní díky veřejné databázi zvané
blockchain, která ukazuje všechny
proběhlé transakce v síti, nemůže tak
dojít k podvrhu,

• nízké či žádné poplatky za tran-
sakce - oproti bankám nabízejí digi-
tální měny pouze nepatrný popla -
tek, který zajišťuje rychlé zpracování
transakce minery, kteří transakci za-
řadí do blockchainu. Tento poplatek
se pohybuje v setinách, či tisícinách
daného cryptocoinu,

• žádné odmítnuté platby - zaslanou
měnu (např. Bitcoiny) nelze po odes-
lání nijak stornovat nebo zrušit. Ne-
může tedy dojít ani k chargebacku
bankou či jinou institucí.

Jaké jsou výhody kryptoměn?
Lidé milují kryptoměny, protože nabízí
snadný způsob, jak převést peníze na
celém světě a poskytují rovněž sou-

kromí pro provádění transakcí. Napří-
klad kryptoměnu nelze vystopovat jako
třeba kreditní karty. A to je právě disku-
tabilní – zda jsou transakce v Bitcoinu
zcela nevystopovatelné nebo naopak
zcela vystopovatelné. Pokud není mož -
né transakce odhalit, okamžitě se z kry-
toměny stává ideální platidlo pro
zúčto vání obchodů na černém trhu.
Také média často hovoří o kryptomě-
nách využívaných pachateli trestných
činů např. k nákupu drog na webových
stránkách jako např. "Silk road" a pod.
Pravdou ale je, že většina lidí, kteří kryp-
toměnu používají, jsou jen běžní lidé

jako vy a já.

Popularita roste
Proč se kryptoměna stává na

světě tak populární platidlo?
Lidé rádi mluví o kryptomě-
nách také z důvodů udržení
určitého soukromí ve světě,
kde se vám vždy někdo dívá

přes ramena, ať je to vláda,
poskytovatel internetových slu-

žeb nebo firmy sbírající vaše data
třeba i pro komerční účely. Krypto-

měny jako je Capricoin, Bitcoin, Black-
coin nebo Ethereum se neustále snaží
zvyšovat soukromí jednotlivce. Napří-
klad kryptoměna Capricoin, která přišla
na trh 6 let po Bitcoinu, má pokročilejší
systém šifrování než Bitcoin, zároveň
slouží jako platfor ma plateb tak, aby
všechny transakce byly zcela bezpečné.

Takže ikdyž to Bitcoinem všechno za-
čalo, na trhu bude vždy existovat kon-
kurence, která se bude učit z chyb
svých předchůdců s cílem lépe sloužit
spotřebitelům. Takový Capricoin nebo
i nejnovější virtuální měna ZCash jsou
jistě prvními z mnoha kryptoměn, které
přinášejí lidem inovace potřebné pro
ještě snadnější obchodování v budouc-
nosti a zároveň může snížit dopady in-
flačního tlaku vlád na hodnotu úspor.
Pro více informací o investicích do kryptoměn

si pište na kryptomeny@centrum.cz
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NEED je volně programovatelný sy-
stém. To znamená, že kdykoliv můžeme
upravit či změnit stávající program v pa-
měti regulátoru bez změny periferních
elementů celého řízení. V případě tradič-
ního řízení pomocí relé by to bylo prak-
tické nemožné. Velké možnosti a doko -
nalé parametry v kombinaci s funkčností
programovatelného relé umožňují uše-
třit čas a především náklady na zavedení
konkrétních aplikací.

Implementované aplikace s využitím
řízení na základě programovatelného
relé NEED, které bez selhání pracují již
řadu let a tím potvrzují dokonalou kvalitu
a spolehlivost provedení. Relé NEED
našlo uplatnění v průmyslových řídicích
systémech strojů, také v sekci energie, ří-
zení větrných elektráren a v domácí
automatizaci.

Jako každý podobný produkt, také
NEED má svoje hardwarová a softwaro -
vá omezení, ale jeho schopnosti dosta-
čují i pro složitější systémy řízení.

V současné době se i malé a jednodu-
ché systémy řízení neobejdou bez prů-
myslových komunikačních sítí. Jedna z
nejjednodušších a zároveň velmi často
používaných je síť ModBus. Pro připojení

relé NEED k síti slouží speciální
konvertor NEED-MODBUS.

Konvertor má vlastní softwaro-
vou konfiguraci a DIP přepínače
pro nastavení adresy zařízení a
přenosové rychlosti. Tyto funkce
umožňují uživateli změnit nasta-

vení bez použití počítače nebo pohodl-
nější práci se speciálním softwarem a
sledovat v něm tok informací nebo mož-
ných chyb.

V převodníku se nacházejí čtyři LED
ukazatelé a informují uživatele o stavu
připojení ze strany NEED i ze strany sítí s
rozlišením stavu čtení, psaní nebo zaslání
chybné RAMky ModBus. Čtení dat pro-
bíhá “za běhu“. Po obdržení žádosti ze
strany ModBus RTU o daný registr, mo -
dul odešle předepsaný příkaz do relé

Relé NEED v síti ModBus

Hlavní rozdíly, kterými se liší toto relé od jiných:
• vysoká zátěžová schopnost výstupních relé (10 A při 250 V AC),
• speciální paměťová karta pro programování relé bez počítače,
• speciální digitálně analogové vstupy pro měření třífázového napětí  

400 V (verze AC),
• identifikace správného směru otáčení a naklánění fází L1, L2, L3 (verze AC),
• dva programovací jazyky (LAD a STL) ve speciálním  softwaru PC NEED,
• velká šířka nastavení při programování LAD (až 13 prvků v jedné větvi),
• možnost uložení a čtení struktury programu spolu s názvy v symbolech.

Relé NEED zkonstruované firmou Relpol S.A. – to je programovatelné relé,
které může nahradit složitá propojení obyčejných relé nebo stykačů

Připojení relé NEED 
v síti ModBus



NEED a poté, co od něj obdrží odpověď,
odešle údaje na stranu ModBus. Takové
řešení poskytuje přístup k aktuálním úda-
jům. Výběr odesílaných příkazů se provádí
pomocí adresy v registru ModBus, od kte-
rého začíná plnění dané funkce ModBus.

Měnič  je spojený s relé NEED pomocí
kabelu RS-232 s konektorem DB9, např.
NEED-PC-15B a ze strany sítě ModBus –
přes svorky. Ze strany síťových zařízení
máme k dispozici dva druhy standardů:
RS-232 nebo RS-485. Napájení převod-
níku se provádí stejnosměrným napětím
7 až 35 V nebo střídavým 7 až 26 V. Pře-
vodník NEED-MODBUS slouží pro čtení
dat u programovatelných relé NEED a je-
jich sdílení je možné získat pomocí proto-
kolu ModBus RTU. Dodatečně má uži va -
tel možnost odesílat řídicí příkazy k relé.
Může také změnit nastavení hodin RTC.
Převodník ze strany COM1 (NEED) pracu -
je jako NEED Master a ze strany COM2
(síť) jako zařízení typu ModBus RTU Slave.

Prostřednictvím protokolu ModBus
může relé NEED sdílet data s ostatními
účastníky této sítě, například ovladači
PLC, panely operátorů, frekvenčními mě-
niči a regulátory polí v rozvodných zaří-
zeních středního napětí CZIP-PRO výroby
RELPOL Polon. V tabulce jsou shrnuty
možnosti relé dostupné v síti ModBus.

Převodník NEED-MODBUS tvoří nové
možnosti pro využití programovatelných
relé NEED a zvyšuje jejich využití v apli-
kacích průmyslové automatizace nebo v
automatizaci domácností. Používání lev-
nějších dotykových panelů v kombinaci
s relé NEED umožňuje jejich větší funkč-
nost a výrazně zvětšuje pohodlnost práce
uživatele, navíc kombinace s jinými zaří-
zeními umožňuje široký rozsah použití.  

Výhradní zastoupení firmy Relpol S.A.
pro Česko a Slovensko: 
SEMICA PLUS s.r.o.
Mobil: 606 873 439, tel/fax: 465 611 572
e-mail: sergej.chaplygin@seznam.cz
www.semicaplus.eu

V České republice relé NEED včetně doplňků a další produkty
z výrobního programu  Relpol S.A. je možné objednat u distri-
butorů: ECOM s.r.o., EXIMUS CS s.r.o.,  RELKO s.r.o., a SEMICA
PLUS s.r.o. (výhradní zastoupení pro ČR a Slovensko). 
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Možnosti relé, které jsou k dispozici v síti ModBus
Adresa Funkce Maximální Popis 
registru počet

registrů
1 3,4 2 Status
2 3,4 12 Verze software 
3 3,4 5 Hodiny RTC 
4 3,4 6 Analogové vstupy 
5 3,4 2 Binární vstupy 
6 3,4 2 Binární výstupy 
7 3,4 5 Markery 
8…39 3,4 14 Časovače 
40…48 3,4 8 Počítadla 
49 3,4 2 Hodiny 
50…62 3,4 12 Komparátory
63 3,4 2 Směr fáze 
64 3,4 2 Aktuální hodnota vysokorychlostního čítače 

Odečet 
65…96 3,4 8 Odečet nastavení časovačů
97 3,4 10 Odečet nastavení počítadel
98…113 3,4 18 Odečet nastavení komparátorů
114 3,4 4 Odečet nastavení vysokorychlostního čítače

ZMěNA PROVOZNÍHO REžIMU 
1 16 2 Změna provozního stavu

ULOžENÍ NASTAVENÍ (POUZE V REžIMU STOP) 
2 16 5 Uložení nastavení  hodin RTC
3 16 4…18 Uložení nastavení časovačů 
4 16 3…10 Uložení nastavení počítadel
5 16 3…18 Uložení nastavení komparátorů
6 16 4 Uložení nastavení vysokorychlostního čítače

Technické údaje převodníku NEED-MODBUS
Napěťová soustava ............................................................ 7-35 V DC, 7-26 V AC
Maximální výkon ................................................................. 2 VA
Relativní vlhkost .................................................................. 20-95 %
Pracovní teplota .................................................................. – 30oC … + 60oC
Izolační napětí ...................................................................... 1 kV DC
Stupeň krytí převodníku ................................................. IP43 wg DIN 40050/EC 529
Stupeň krytí terminálů ..................................................... IP20 wg DIN 40050/EC 529
Rozměry s konektory ........................................................ 108x53x58 mm
Montáž ..................................................................................... DIN 35 mm



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – léto 2017

24

WAGO přichází v rámci svého řídicího sy-
stému s unikátním řešením pro řízení
osvětlení velkých prostor – například vý-
robních hal nebo skladů. Propojení pře-
dem definovaného hardwaru se snadno
ovladatelným softwarem usnadňuje pro-
jektování a realizaci nových osvětlovacích
systémů. Zároveň řešení přináší řadu
výhod při následném provozu. 

Inovativní koncepce 
zaměřená na obsluhu
Management osvětlení WAGO se řídí

různými potřebami ve skladištních a vý-
robních halách. Zásada: hala je rozdě-
lena do virtuálních ploch, resp. místností,
které odpovídají různým funkčním ob-
lastem a okruhům činnosti – například
montážní linky, dopravní cesty nebo kan-
celáře. Každá virtuální místnost snímá
signály senzorů a akčních členů, na je-
jichž základě systém prostřednictvím na-
stavených funkcí automatizovaně opti -
ma lizuje světelné podmínky tak, aby od-
povídaly vykonávané činnosti. 

Robustní hardware
Hardwarovou základnu tvoří nový pro-

cesorový modul WAGO PFC200 a I/O
modul DALI ze systému WAGO-I/O-SY-
STEM 750. Každý modul dokáže do sy-
stému integrovat až 64 svítidel DALI, 16
senzorů DALI a 16 tlačítkových ovladačů
DALI. Celkový počet DALI modulů může
být až deset a je tedy možné řídit systém
osvětlení obsahující až 640 svítidel (přes-
něji elektronických předřadníků). Počet
I/O modulů je variabilní. Řízení osvětlení
WAGO lze proto použít jak v malých to-
várních halách, tak ve velkých logistických
centrech. K procesorovému modulu je
navíc možné sériově připojit další I/O mo-
duly, například moduly k měření spotřeby
v třífázových sítích nebo rádiové přijímače
pro bezbateriová tlačítka EnOcean (celo-
světový standard). Osvětlení je samo-
zřejmě možné ovládat i pomocí klasických
drátových tlačítek. Z řady aplikací, které
předcházely vytvoření tohoto řídicího sy-
stému, byla převzata i možnost ovládání
světelných okruhů Zap./Vyp. přes relé. 

Moderní software
Ve výkonné a uživatelsky přívětivé ře-

šení se však management osvětlení
WAGO proměňuje až díky softwarové
aplikaci implementované v procesoro-
vém modulu. Aplikace umožňuje myší
upravovat veškerá nastavení, a to jak
během uvádění do provozu, tak za pro-
vozu samotného. Programování není
třeba. Přístup ke grafickému uživatel-
skému rozhraní je realizován prostřednic-
tvím protokolu HTTPS a standardního
prohlížeče. Z toho důvodu rovněž není
nutné aplikaci instalovat lokálně. Webová
vizualizace využívá technologii HTML5,
která zajišťuje mimořádný komfort práce
jak na počítačích, tak na mobilních zaří-
zeních.

Hodnoty parametrů se zálohují buď na
SD kartu, nebo protokolem SFTP na zá-
lohovací server. Protokolem Modbus
TCP/IP je možné předávat hodnoty nad-
řazenému řídicímu systému budovy
nebo velínu (BMS – Building Manage-
ment Software).

Optimální osvětlení hal
s minimem investic

Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D., tel.: +420 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com • www.wago.cz

Skladovací hala řízená systémem 
WAGO Lighting Management

Řízení osvětlení WAGO  kombinuje efektivitu a odolnost
průmyslové techniky s uživatelsky přívětivým softwarem.
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napájecí systémy jsou srdcem strojů a
zařízení. Zajišťují potřebnou energii,

proto nesmí být jen tak snadno ochro-
meny přetížením nebo zkratem… pak
hrozí zastavení strojů, výpadky výroby a
vysoké náklady. Spolehlivost systémů
elektrického napájení musí být vždy maxi -
mální! A proto vám představujeme Mico
Pro společnosti Murrelektronik, které je zá-
rukou spolehlivosti napájení. Inteligentní
systém sledování proudu společnosti Mur-
relektronik důsledně sleduje všechny zá-
těžové a řídicí proudy a včas rozpozná
kritické momenty. Mico Pro signalizuje
mezní zátěže a cíleně vypíná chybové ka-
nály, aby se zabránilo úplnému výpadku a
zajistila se vysoká disponibilita stroje. Jeho
vypínací chování je patentované a řídí se
zásadou: „Co nejpozději, kdy je to možné,
co nejdříve, kdy je to zapotřebí“.

Mico Pro také rozpoznává “přechodné
chyby“; například když k přerušení ve-
dení ve vlečném řetězu dochází pouze v
určitých úhlech dráhy. Mico Pro rozpozná
kapacitní spotřebiče a spouští je kontro-
lovaně.

Modulární konstrukce 
s úsporou prostoru
Mico Pro je modulární systém pro

provozní napětí 12 a 24 V DC. Z mnoha
modulů Mico Pro lze pro každou aplikaci
vybrat vhodné komponenty a zkomple-
tovat je bez nářadí spolu s napájecím
modulem do uceleného systému. Vybí-
rat lze přitom mezi moduly s jedním,
dvěma nebo čtyřmi výstupními kanály.
Jsou pouze 8, 12 nebo 24 mm široké a

umožňují proto výraznou úsporu místa.
Pokud použijete například systém s osmi
kanály, pak je zapotřebí až o 65 % méně
místa než při použití jističů. S rostoucím
počtem kanálů se tento percentuální
poměr dále zvyšuje.

U “fixních modulů“ jsou vypínací
proudy (2, 4, 6, 8, 10 a 16 A) pevně na-
stavené, takže jde o řešení odolné proti
manipulaci. U “flexibilních modulů“ lze
nastavit vypínací proud stisknutím tla-
čítka od 1 do 10 A, příp. od 11 do 20 A,
čímž zvyšujeme flexibilitu (např. pro vý-
robce strojů a zařízení s přídavnými roz-
šířeními) a snižujeme stejnou měrou
potřebu variant. Pro každou aplikaci lze
nakonfigurovat Mico Pro přesně na míru,
systém je neustále flexibilní. Pokud je
třeba vyměnit jen jeden modul, např. z
důvodu nové součásti stroje je zapotřebí

jiný proud, lze výměnu provést bez ná-
strojů ve velmi krátkém čase. To vše po-
skytuje příznivý poměr nákladů a užitku.

Výrazné zjednodušení 
elektroinstalace v rozvaděči
Mico Pro disponuje integrovaným

konceptem distribuce potenciálů pro
+24 V (příp. +12 V) a 0 V, čímž se výrazně
zjednodušuje kabelová instalace v rozva-
děči. Na každém kanálu jsou možnosti
připojení pro +24 V a 0 V. Externí svorky
0 V tím mají odslouženo, nulový potenciál
je možné připojit přímo přes Mico Pro. To
zjednodušuje instalaci, zajišťuje výrazně
menší počet kabelových propojení, šetří
prostor v rozvaděči a v konečném dů-
sledku snižuje náklady. S rozšiřu jícím po-
tenciálovým modulem lze na kaž dý kanál
Mico připojit až 2 x 12 potenciálů.

Maximálně modulární kontrola proudu
Mico Pro je nový a inovativní systém od společnosti Murrelektronik pro sledování proudu. Modulární kon-
strukce umožňuje přizpůsobit systémy přesně konkrétní aplikaci, což poskytuje příznivý poměr nákladů a
užitku při maximální úspoře prostoru. Patentované vypínací chování zajišťuje maximální disponibilitu stroje.
Další výhodou je integrovaný koncept distribuce potenciálů, která výrazně redukuje instalaci v rozvaděči.

Mico Pro
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Praktická manipulace
Inovativní můstkový systém, se kterým

se jednotlivé komponenty propojí do jed-
noho celku, se snadno používá. Dvě lišty
se běžnými štípačkami zkrátí přesně na
správnou délku, jedním pohybem zpředu
zasunou do připravených úchytů - a sy-
stém dimenzovaný na celkový proud až
40 A je hotov. Připojení diagnostických a
řídicích signálů se provede pomocí pru-
žinových kontaktů integrovaných po
straně. Jednotlivé vodiče lze připojit bez
použití nástrojů, neboť všechny vstupy a
výstupy systému jsou vybaveny pružino-
vými svorkami Push-In. Montáž tak trvá
jen krátce a v běžícím provozu není nutná
údržbová odstávka. Přední strana Mico
Pro nebude nikdy zakryta kabely nebo
vodiči; operátor uvidí popisky a stav LED
kontrolek na první pohled.

Diagnostika na místě nebo 
prostřednictvím řídicí jednotky
Diagnostické funkce mají v Mico Pro

velkou důležitost. Každý kanál je vybaven
LED pro zobrazení stavu na přístroji a
dále je možné předávat diagnostické sig-
nály do řídicí jednotky. Napájecí modul
Mico Pro poskytuje hromadnou diagno-
stiku pro celý systém, nastavitelné flexi-
bilní moduly dodávají navíc diagnostické
signály k jednotlivým kanálům.

Pro stavové LED platí: dokud je vše v
pořádku, svítí zeleně. Dostane-li se hod-

nota na 90 % nastaveného nebo před-
nastaveného vypínacího proudu,
signa lizuje LED blikáním v zelené
barvě dosažení mezní oblasti
(“včasné varování při 90 %“). K ta-
kové situaci může dojít, pokud se
připojí další spotřebiče nebo se zvýší
spotřeba energie již připojených spo-
třebičů, například v důsledku opotře-
bení. Při uvádění do provozu může toto
včasné varování pomoci okamžitě iden-
tifikovat nesprávně dimenzované prou -
dové obvody, Mico Pro vyšle v takovém
případě navíc diagnostický signál.

Dojde-li k překročení vypínacího prou -
du, vypne Mico Pro obratem a cíleně po-
stižený kanál. LED bude blikat červeně a i
v tomto případě bude vyslán signál. Ope-
rátor může kanál znovu aktivovat, buď
stisknutím tlačítka na místě, nebo signá-
lem z řídicí jednotky. Pro účely údržby lze
kanály vypnout také ručně. LED pak trvale
svítí červeně a možnost vzdáleného za-
pnutí je během této doby deaktivována.

Integrovaná spínací funkce
Spínací funkce cíleně pro konkrétní

kanál prostřednictvím signálu z řídicí jed-
notky (PLC) umožňuje u “Flex“ modulů
zapínat a vypínat části zařízení. Je možné
realizovat jak krátké spínací frekvence (až
10 Hz), tak i dlouhé časy; například pro
vypnutí určitých úseků stroje během ne-
produkční doby. LED příslušného kanálu
svítí během této doby oranžově.

Mico Pro lze instalovat kaskádovitě. To
znamená, že na jednom kanálu Mico s
vypínacím proudem více než 10 A lze
připojit další stanici Mico Pro. Je-li na je-
jích kanálech vypínací proud výhradně
do 10 A, pak je zajištěna plná selektivita
a jsou vypínány nadále pouze kanály po-
stižené zkratem nebo přetížením. 

Zejména pro aplikace s decentralizo-
vanou koncepcí rozvaděče jde o vý-
znamnou výhodu poměru nákladů a
instalace - už jen z toho důvodu, že není
zapotřebí žádný dodatečný napájecí
zdroj.

Pro více informací navštivte
www.murrelektronik.cz

Praktické funkce detailně:
• Mico Pro sleduje proud v kanálech

až do 20 A v modulárním systému
– inovace v modulárních systé-
mech pro sledování proudu,

• optimální možnosti značení pro
pořádek v rozvaděči,

• integrovaný měřicí bod pro po-
hodlné měření,

• napěťově nezávislá paměť závad:
ideální pro hledání závad po ob-
novení napětí, 

• vysoké zapínací kapacity až 30 mF
na kanál, i při plném zatížení,

• provoz i s napájecími zdroji 5 A -
dosud byly nutné zdroje 10 A,

• minimální vnitřní odpor, téměř
žád ný ztrátový výkon,

• nezávislost na teplotě,
• časově zpožděné zapnutí jednotli-

vých kanálů u vícekanálových mo du -
 lů pro omezení proudových špiček.

Další výhodou je
integrovaná kon-
cepce pro rozložení 
potenciálu, který 
významným 
způsobem omezí
nepotřebná zapo-
jení v rozvaděči.

Matthias Eschle-Reinold, viceprezident Murrelektronik
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ostrov Ta'u je nejvýchodněji po-
ložený sopečný ostrov Samoj-
ského souostroví. Doposud se

musel u výroby elektřiny spolehnout jen
na dieselové generátory. To znamenalo
každoročně dovézt do těchto odlehlých
končin téměř půl milionů litrů nafty. Ná-

klady na přepravu tak velkého množství
paliva do vzdálených míst jsou extrém -
ně vysoké. Díky Tesle, mají ostrované
dostatek energie z obnovitelných zdro -
jů pro téměř 100 % svých potřeb.

Nyní nová 1.4 MW mikrosíť bude do-
dávat energii prakticky pro celý ostrov.

Zálohu energie vyrobené ze slunce
budou zajišťovat 6  MWh baterie. To by
měla být dostatečná kapacita ke zvlád-
nutí noční spotřeby elektřiny celého os-
trova. Dieselové elektrocentrály pro
výrobu elektřiny budou stále k dispo-
zici pro účely zálohy.

americká Samoa vyrábí
100% čistou elektřinu 
díky Muskově tesle

Americká Samoa je nezačleněné území Spojených států nacháze-
jící se v jižním Pacifiku. Stejně jako na dalších odlehlých ostro-

vech je tamní život v mnoha ohledech velmi rozdílný od života na
kontinentu, zejména pokud jde o výrobu elektrické energie. 



Internetový portál v tištěné edici v Jaro – léto 2017

29

„Vzpomínám si na dobu, kdy tady
dva měsíce nebyli schopni dostat
loď," říká Keith Ahsoon – místní oby-
vatel, jehož rodina vlastní obchod s
potravinami na ostrově – v blogu na
portále Tesly. „S tou lodí se spolé-
háme na vše, včetně dovozu nafty
pro naše generátory na výrobu
elektřiny. Jakmile je nafty málo,
snažíme se ji šetřit tak, že generá-
tory používáme pouze ráno a od-
poledne. Vodárny také používají
čerpadla, všichni na ostrově na
nich závisejí. Je těžké žít a nevě-
dět co se bude dít. Vzpomínám si,
jak jsem v mládí používal jenom
svíčky. A teď v roce 2016 zaží-
váme stejné problémy.“

Toto zavedení solární energie bylo fi-
nancováno úřadem hospodářského
rozvoje ostrova Americká Samoa, ame-
rickou EPA a ministerstvem vnitra.
Umístění ostrova a jeho počasí je
ideální pro výrobu elektřiny ze solár-

ních panelů. Populace Americké Samoy
se po celá desetiletí, vzhledem k ome-
zeným ekonomickým příležitostem,
zmenšuje a spoléhat se na pravidelné
dodávky nafty pro výrobu elektřiny to-
muto scénáři nepomáhalo. Samotná
pravidelná dodávka elektrické energie
okamžitě ostrov neoživí, ale bez stabil-
ních dodávek elektřiny není možné při-
lákat podnikatele.

Není to poprvé, co jsme psali o tom,
jak baterie a obnovitelné zdroje ener-
gie mohou změnit život odlehlých ko-
munit či méně rozvinutých zemí.
Obrovské elektrické sítě, které posky-
tují levnou energii jsou skvělé, pokud je
můžete stavět, ale miliony lidí na celém

světě žije v oblastech, kde to možné
není. Ať už v důsledku politické nesta-
bility, války, omezených ekonomických
zdrojů, nebo v důsledku naprosté ob-
tížnosti budování infrastruktury v odle-
hlých místech, tyto oblasti by měly být

schopny generovat elektrickou energii
pro lokální potřebu. Solární farmy spolu
s bateriemi můžou tuto službu dlouho-
době poskytovat.

„To se zapíše do historie,“ řekl Ah-
soon v příspěvku. „Tento projekt
pomůže snížit uhlíkovou stopu. 
Tady na ostrově se setkáte s glo -
bálním oteplováním hned z první
ruky. Eroze pláží a další viditelné
změny jsou součástí zdejšího ži-
vota. Je to vážný problém a tento
projekt snad bude dobrým příkla-
dem k následování pro všechny
ostatní.“

Výroba energie z přílivových vln je
další možností, alespoň v některých
místech. I když jen hrstka zemí využívá
ve svém energetickém mixu přílivové
elektrárny, kanadská provincie Nové
Skotsko nedávno ohlásila nasazení pří-
livového generátoru o výkonu 2MW 
v zátoce Fundy. Zatímco zařízení pro zí-
skávání energie z přílivových vln je stále
velmi drahé ve srovnání s větrem nebo
solární energií, není důvod si myslet, že
i tady nebudeme vidět podobný scé-
nář dlouhodobého snižování ceny.americká Samoa

Havajské ostrovy

Austrálie

Americká Samoa slaví svůj národní svátek 
17. dubna – v den, kdy se v roce 1900 oficiál ně

stala územím Spojených států. Na domech 
a úřadech hrdě vlají obě vlajky, jak z hvězd 

a pruhů tak Americké Samoy, během této živé
dvoudenní oslavy plné hodů, průvodů, 

kriketových zápasů a tradičních závodů člunů. 
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Během formování Země roztave né
železo sestoupilo do jejího středu
a vytvořilo se tak pevné jádro. To

s sebou vzalo i drtivou většinu drahých
kovů - například zlato a platinu. Ve sku-
tečnosti by drahé kovy obsažené v
jádru pokryly celý povrch Země až čtyři
metry silnou vrstvou. Pokud jsou naše
teoretické úvahy správné, jak si tedy vy-
světlit, že zlato a jiné vzácné kovy se
stále nalézají v zemské kůře? Sice vzácně,
ale dost na to, abychom na nich založili
ekonomiku. S neotřelým řešením pro -
blému přišli britští vědci, Matthias Wil-
lbold a Tim Elliott z Bristolské univerzity. 

Podle nich zlato pochází z kosmu.
Věd ci z Bristolské univerzity poskytli po-
mocí mimořádně přesné analýzy někte-
rých nej starších vzorků hornin na Zemi

jasný důkaz, že dostupné zá-
soby drahých kovů jsou vý-

sledkem bombardování
meteo rity s vysokým

obsahem zlata a ji-
ných drahých kovů
v raném stádiu vý-

voje naší planety, asi
200 milionů let poté, co

byla naše Země stvořena. Bylo to v
době, kdy zemská kůra už nebyla rozta-
vená, a proto meteority zůstaly natrvalo
na povrchu Země. Tímto způsobem se
prý na naši planetu dostal až bilion tun
zlata a ostatních vzácných kovů. (r)

když poprvé svítidla LED dorazila na
trh, byla extrémně drahá a málo
efektivní. Nicméně technologický

pokrok přinesl této nové technologii
vyšší efektivnost a lepší cenu. Dnes jsou
LED a OLED jedny z nejslibnějších tech-
nologií přitahujících stále větší pozornost
a spolu s tím i větší investiční kapitál. Je
velmi pravděpodobné, že se trh s OLED
technologiemi stane během krátké doby
multimi liardovým byznysem.

Jak již název napovídá, OLED je dioda
emitující organické světlo, vyrobená ze
široké škály organických materiálů ve
formě tenké vrstvy emitující světlo.
Kromě možnosti jejího použití na pruž -
ných površích se OLED může pochlubit
tím, že je jedinou technologií, která do-
káže být aplikována na velkou plochu.
Kde LED světlo je především bodové,
OLED je povrchový zdroj světla. Na roz-
díl od anorganických vrstev LED diod,
OLED zahrnují organické, polovodivé
vrstvy. Obě jsou primárně určeny pro
dvě různé oblasti použití.

Účinnost, jas a životnost OLED byla
menší než u LED, zato ceny byly pod-
statně vyšší. V současné době je tato
technologie vhodná pouze pro luxusní

sektor. Nicméně se předpokládá, že
technologie najde uplatnění v několika
dalších oblastech. S více hráči na trhu,
kteří investují velké částky do výzkumu a
vývoje inovativních OLED aplikací, bude
jejich cena pravděpodobně klesat, což
spotřebitelům umožní koupit výrobky s
OLED za rozumnou cenu. (r)

Budoucnost technologií LED a OLED
Osvětlení LED se dnes již stává samozřejmostí jak v bytech, rodinných domech
tak i v komerčních prostorech. Od malých baterek a osvětlovacích panelů, po
mobilní telefony a žárovky. LED je už téměř všude. Kompaktní rozměry, vyšší
energetická účinnost a životnost – to jsou špičkové a bezkonkurenční vlastnosti
všech technologií založených na LED. To je ale jen špičkou celého ledovce. Za-
tímco LED technologie dnes lákají velké trhy, skutečnou otázkou zůstává, jaká
část z těchto technologií bude věnována odnoži LED – technologii OLED. 

odkud pochází veškeré zlato na Zemi? 
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Skupina vedená Robertem Shepher-
dem, hlavním výzkumným pracovníkem
organické robotické laboratoře, publiko-
vala článek popisující fungování napína-
telných optických vláken v robotické ruce. 

„Většina dnešních robotů má na
vnější straně těla senzory, které do-
káží na povrchu detekovat věci,“
řekl doktorandský student Zhao a po-
kračuje: „Naše senzory jsou integro-
vány v těle, takže mohou detekovat
síly, jež jsou přenášeny skrze plášť
robota, podobně jako u nás a ostat-
ních živých organismů, například
když cítíme bolest.“

Optická vlákna se používají od po-
čátků sedmdesátých let u velkého množ-

ství funkcí snímání, jako např. hmatové,
polohové nebo akustické. Výroba byla
původně složitým procesem, ale pří-
chod měkké litografie a 3D tisku v po-
sledních dvaceti letech vedl k vývoji
elastomerních senzorů*, které jsou dnes
velmi snadno vyráběny a začleněny do
měkké robotické aplikace.

Shepherdova skupina použila čtyř-
stupňový litografický výrobní proces k vý-
robě jádra (přes které se šíří světlo) a
opláštění (vnější povrch vlákna), použí-
vaný rovněž pro přenos světla LED a fo-
todiody. Čím více se protetická ruka
deformuje, tím více světla procházejícího
jádrem je ztraceno. Tato proměnná ztráta
světla, která je detekována fotodiodou,
umožňuje protéze “vnímat“ své okolí.

Skupina využívá optoelektronickou
protézu k provádění celé řady úkolů,
včetně uchopení a snímání tvaru a struk-
tury. Nejpozoruhodnější je, že ruka byla
schopna snímat tři rajčata a podle měk-
kosti určit, které z nich je nejzralejší.

A: Schéma struktury ruky a komponenty

B: Obraz vyrobené ruky namontované 

na robotické rameno

* Elastomer je přírodní nebo syntetický poly-
merní materiál, který se skládá z dlouhých
lineár ních makromolekulárních řetězců ná-
hodně uspořádaných do propletených klubek,
je velmi elastický a má teplotu přechodu do
sklovitého stavu nižší než 20 oC. Jinými slovy 
je elastomer souhrnné označení pro kaučuk 
a látky podobné kaučuku.
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s lidským dotykem

Robot
Většina robotů dokáže 
uchopit daný předmět díky 
velmi tuhé a objemné motorové
mechanice. Vědci na Cornellově
univerzitě vymysleli u robotů způ-
sob, jak vnímat své okolí interně,
podobně jako člověk. 

„Pokud žádné světlo nebylo při ohnutí ztraceno, nedostaneme
žádnou informaci o stavu snímače,“ řekl Shepherd a dodává:
„Výše ztráty je závislá na tom, jak je to ohnuté.“
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Na více než 180 m2 mimo jiné ukáže
novinky pro letošní rok. Bude to například
univerzální krabice KUL 68-45/LD splňu-
jící vysoké nároky zákazníků. Vstupní
otvory vyrobené z pružného materiálu za-
jišťují snadnou montáž a především utěs-
nění vložených kabelů a trubek. Zabraňují
proudění vzduchu elektroinstalací a jsou
vhodné pro nízkoenergetické stavby. 

„O naše produkty je stále velký zá -
jem. Musíme předcházet konkuren -
ci, a proto naše výrobky neustá le
vylepšujeme,“ upřesňuje produktový
manažer Jiří Němeček. 
Kopos představí i další inovační pro-

dukt, a to bezhalogenovou dvouplášťo-
vou korugovanou drenážní trubku pod
označením DUODREN. Je určen pro
sběr vody a odvodňování inženýrských a
silničních staveb, kolejových těles, vodo-
hospodářských staveb nebo sportovišť. 

„Vyrábí se ve čtyřech různých řadách
perforace a v mnoha barevných va-
riantách. Pro průměry 75, 90 a 110
mm se může dodávat ve formě 50
m svitku nebo 6 m tyče,“ popisuje
produktový manažer Ondřej Johannis. 
Vystavovat budeme také novinky v sy-

stémech do zateplení nebo nový para-
petní kanál. Pro odbornou veřejnost a

zájemce chystá Kopos v průběhu vele-
trhu několik seminářů. Na téma Systémy
se zachováním funkčnosti při požáru po-
vede přednášky produktový manager
Václav Musílek. Doprovodný program je
připraven i pro návštěvníky stánku
KOPOS KOLÍN a.s. 

„AMPER je základní jednotkou sou-
stavy SI a těch veličin je jen sedm.
Pro nás je tedy výjimečný a velmi dů -
ležitý. Tvoří základ pro naše setká ní
se zákazníky a představení našich
novinek. Je začátkem koposáckého
roku“, shledává výhody veletrhu ve-
doucí marketingu Vlastimil Volejník.

KOPOS KOLÍN jede opět 
na aMPEr s novinkami
Stálým účastníkem veletrhu je
již několik let mezi vystavova-
teli KOPOS KOLÍN a.s.. Na letoš-
ním jubilejním 25. ročníku
Mezinárodního veletrhu AMPER
2017 v Brně bude mít kolínská
výrobní firma elektroinstalač-
ního úložného materiálu své
místo na stánku č. P 4.03.

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
280 94 Kolín
Tel.: +420 321 730 111
e-mail:kopos@kopos.cz
www.kopos.cz
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Co a jak často je nutné revidovat 
Pravidelné revize je nutné provádět

především u veškerých elektrických zaří-
zení, spotřebičů a elektroinstalací (ka-
bely, zásuvky, osvětlení, PC, elektrické
nářadí, chladnička, elektrický kotel...).
Dále je nutné pravidelně kontrolovat
také plynová zařízení (kotel či bojler aj.),
zdvihací zařízení (výtah, výsuvný žebřík či
plošina...), tlakové nádoby a v nepo-
slední řadě hromosvody. Revizi je vždy
nutné provést při jejich nové instalaci či
úpravě jejich funkčnosti, a dále pokaždé
před uplynutím zákonem stanovené
lhůty. Přehled lhůt u nejběžnějších tech-
nických zařízení naleznete v tabulce.

ZAŘíZENí                                   LHůTA
počítač.............................. 2 roky
televizor ........................... 2 roky
nabíječka na telefon ......... 2 roky
rychlovarná konvice.......... 1 rok
chladnička ........................ 2 roky
dataprojektor ................... 2 roky
osvětlení .......................... 5 let
zásuvka ............................ 5 let
prodlužovačka .................. 1 rok
elektrické kabely (ve zdi) .. 5 let
elektrická vrtačka.............. 1 rok
plynový kotel.................... 3 roky
hromosvod ....................... 4 roky

Uvedené lhůty platí při užívání zaří-
zení v běžných podmínkách. Pokud jsou
zařízení vystavena vysokému teplu, vlh-
kosti, či jinému extrémnímu prostředí, je
nutné revize provádět častěji.

Pokuty za zanedbání revizí
V případě zanedbání povinných revizí

hrozí podnikatelům i bytovým domům
nemalé pokuty. Pokud revize nebude
provedena vůbec nebo nebude do-
držena zákonem stanovená lhůta, může
být firmě, živnostníkovi či bytovému
domu udělena pokuta až do výše 2 mil.
Kč. Pokud by revize nebyla provedena
řádně a v požadovaném rozsahu, hrozí
pokuta až 1 mil. Kč.

Krácení pojistného plnění
Finanční sankce ze strany státu ovšem

není jediným rizikem, které při zanedbání
revizí hrozí. Pokud by byla v důsledku ne-
správného fungování nezrevidovaného
zařízení způsobena škoda (věcná, či na
zdraví), mohla by následně pojišťovna z
důvodu zanedbání revize krátit pojistné
plnění. Pokud by si tedy například za-
městnanec popálil ruku kvůli poškozené
rychlovarné konvici, nebo kvůli její zá-
vadě vyhořela kancelářská budova, tyto
náklady zaplatí podnikatel ze své kapsy.
V případě office center je ještě nutné po-
dotknout, že za revize technických zaří-
zení ve společných prostorách zpravidla
odpovídá správce daného objektu. U za-
řízení, která jsou ve vlastnictví nájemce a
nacházejí se v jeho kanceláři (např. PC,
prodlužovačka), však musí pravidelnou
kontrolu zajistit právě jejich vlastník.

Kdo revize provádí
Revize smí provádět výhradně revizní

technik, který disponuje platným opráv-
něním k výkonu této činnosti. Jeho úko-
lem je technická zařízení zkontrolovat a
podat o jejich stavu revizní zprávu. Za

řádné a správné odvedení této činnosti
je osobně odpovědný, není však již od-
povědný za případnou opravu poškoze-
ných zařízení. V případě, že firma či
bytový dům využívají služeb některého
z poskytovatelů Facility managementu,
bývá pravidelné zajišťování revizí sou-
částí těchto služeb.

Kolik revize stojí
Cena revize se liší dle kontrolova-

ného předmětu a rozsahu revize. U elek-
trického spotřebiče se cena první revize
obvykle pohybuje kolem 200 Kč, u opa-
kované revize pak zpravidla mezi 25 až
125 Kč. Cena revize samostatného ply -
no vého kotle se pohybuje kolem 2 500
Kč, revize přívodu plynu kolem 900 Kč,
revize elektroinstalací cca 1 500 Kč, u že-
bříku je to kolem 200 Kč a hromosvod u
menšího objektu cca 1 100 Kč. 

Jak to vypadá v praxi
Ze zkušenosti mohu říct, že velké spo-

lečnosti, výrobní podniky, nákupní a
kancelářská centra či logistické parky
provádějí revize zpravidla zcela v sou-
ladu se zákonem. O jejich zajištění se jim
obvykle starají poskytovatelé Facility slu-
žeb, kteří za řádné a včasné provedení
revizí a náležitou evidenci plně odpoví-
dají. Problém však často nastává u men-
ších firem, začínajících podnikatelů a
živnostníků, kteří si této povinnosti
mnohdy vůbec nejsou vědomi. Nezna-
lost zákona ovšem neomlouvá, a v pří-
padě státní kontroly či škody vzniklé
poruchou nezrevidovaného zařízení by
tak byli vystaveni vysokým pokutám a
nákladům, které mohou být v mnoha
případech až likvidační.

Pozor na povinné revize

Pavel Doležal, projektový manažer ENGIE Facility

Každá firma i podnikající fyzická osoba je ze zákona povinna zajišťovat pravidelnou kontrolu stavu
technických zařízení, které používá při výkonu své činnosti, z hlediska jejich bezpečnosti. Tato povin-
nost se vztahuje i na živnostníky, kteří pracují tzv. z domova, mají-li v místě svého bydliště hláše nou
provozovnu. Dále se povinné revize týkají také bytových domů v soukromém i družstevním vlastnic-
tví. Ty jsou povinny pravidelně revidovat veškerá technická zařízení ve společných prostorách.
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CASA BRuTALE 
aneb Život nad propastí

Velice odvážné architektonické řešení, které
nemá v současném světě obdoby nabízí develo-
perská firma z Libanonu. Svým klientům se roz-
hodla nabízet dům zasazený přímo do skály. Na
první pohled vypadá toto řešení jen jako základová
plocha s patkami pro výstavbu rodinného domu.
Dům Casa Brutale představuje jednoduchost a har-
monii současné architektury a je určený pro lidi,
kteří doslovně mají rádi život na hraně. Jeho cha-
meleonský životní prostor je vytvořen k tomu, aby
skvěle sloužil svému vlastníkovi a zároveň bral
ohled na životní prostředí.

Casa Brutale, kterou chce společnost Demco
Properties vybudovat v Red Rock Mountains seve-
rovýchodně nad Bejrútem v Libanonu v nadmoř-
ské výšce 1 600 metrů a 150 metrů pod vrcholkem
hory, nabídne zájemci 270 metrů čtverečních ži-
votního prostoru s unikátní střechou s bazénem.

V základní jednoduchosti je Casa Brutale defi-
nována třemi silnými betonovými deskami, ve kte-
rých je ukryto veškeré sociální zázemí. Bazén ze
zesíleného skla je zasazen mezi stěnami základ-
ních betonových desek tak, aby přirozené světlo
osvětlovalo celý byt. Z obrovské skleněné fasády je
možno obdivovat krásy Středozemního moře.

V této průkopnické integraci Casa Brutale pro-
niká do krajiny tak, že se s ní zcela sladí. Podzemní
stavba má prospěch z dokonalého homeostatic-
kého mechanismu tepelné izolace od okolního te-
rénu, a chladicí vlastnosti bazénu, které v této
zeměpisné šířce určitě přijdou vhod. Optický
dopad budovy na krajinu je minimální, pouze s
jedním průčelím ve skále. Světlo proniká průhled-
nou nebo poloprůhlednou plochou a přináší do-
movu život. Dynamické světelné vzory dokážou
svými odlesky a stíny pohladit holý beton.

Vědci z laboratoře počítačových věd a umělé inteli-
gence v MIT zkouší vylepšit automatické plánovače
přidáním výhod lidské intuice. Zakódováním strate-
gie vysoce výkonných lidských plánovačů ve strojově
čitelné formě, byli schopni zlepšit výkon plánovacích
algoritmů o 10 až 15 procent při řešení náročných
problémů. Velice slibná je aplikace takového pláno-
vače např. při plánování letecké dopravy.

Nové plánovací algoritmy s výhodami lidské intuice

Snad nejslavnější budova v Silicon Valley je před dokončením. Projekt slavného architekta Normana Fostera
má stát společnost Apple 5 miliard dolarů. Budova bude mít svou vlastní adresu 1 Infinite Loop, Cupertino.
V kancelářských prostorách o rozloze 260 000 m2 má podle vyjádření firmy pracovat 13 tisíc zaměstnanců.

Kosmická loď od Applu se připravuje k nastěhování

Quant 48Volt se chystá představit novou generaci
futuristických vozidel poháněných elektřinou ulože-
nou v elektrolytu, který není ani toxický ani hořlavý.
Technické podrobnosti jsou stále zahaleny tajem-
stvím, ale víme, že automobil má centrální napětí
48 V a je vybaven čtyřmi elektromotory s výkonem
760 HP. Ty vystřelí auto z klidu na 100 km/h za 2,4
sekundy a dosáhne maximální rychlost 300 km/h.

Elektrický Quant má na jedno nabití ujet až 1000 km

Létající vodní taxi – vynález jako vystřižený ze sci-fi
je zavedení nového dopravního systému v Paříži na
řece Seině. Unikátní dopravní prostředek ve tvaru
vejce byl navržený francouzským jachtařem Alainem
Thébaultem a švédským surfařem Andersem Bring-
dalem. Oba dva si vybrali toto město jako místo pro
testování futuristického vozidla. Starosta Paříže po-
mohl konstruktérům tím, že tento projekt v jeho
městě prosadil jako součást boje proti znečištění.
Plavidlo veliké 4,3 x 2,3 metry bude také využívat
sluneční energii. Maximální cestovní rychlost bude
30 km/h a bude navrženo pro transport pěti lidí.

Létající vodní taxi na elektřinu bude už letos v Paříži
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„Systém sám o sobě může být
dokonale spolehlivý, bude však
prak ticky bezcenný v provozu,
pokud současně nebude elektro-
magneticky kompatibilní,“ pronesl
v roce 1968 průkopník vědeckotech-
nické disciplíny zvané Elektromagne-
tická kompatibilita, H. M. Schlicke.

Netrvalo dlouho, a jeho slova po-
tvrdilo hned několik tragédií, které
vznikly v důsledku selhání technických
zařízení. Za všechny vzpomeňme napří-
klad havárii stíhacího letounu Tornado
poblíž Mnichova, který se v roce 1984
zřítil k zemi poté, co proletěl okolo te-
levizního vysílače. Jeho automatizo-
vané řídicí systémy selhaly v důsledku
silného elektromagnetického pole ge-
nerovaného vysílačem. V současné
době se odolností letadel vůči silným
elektromagnetickým polím (HIRF – High
Intensity Radio Fields) zabývají celé vý-
vojové týmy výrobců letadel.

A nejde už zdaleka jen o výrobky pro
vojenské účely nebo drahé průmyslové
aplikace. Prakticky u každého výrobku
dodávaného na trh v rámci ČR (EU)
musí prodejce deklarovat, že tento vý-
robek je, mimo jiné, takzvaně elektro-
magneticky kompatibilní. To znamená
zejména dvě věci. Zaprvé, že takový vý-
robek při své činnosti neprodukuje ru-
šivé elektromagnetické pole, které by
mohlo ovlivnit funkci jiných výrobků, a
zadruhé, že činnost tohoto výrobku ne-
bude ovlivněna běžnými elektromag-
netickými poli a výboji v jeho blízkosti.
Pro obor, který se zabývá rušivým vyza-
řováním, se vžila zkratka EMI (Electro-
magnetic Interference), zatímco pro
obor, který se zabývá odolností zařízení
vůči vnějším vlivům, se používá zkratka
EMS (Electromagnetic susceptibility).
Oba tyto obory spadají do rozsáhlé dis-
ciplíny zvané Elektromagnetická kom-
patibilita, nebo-li eMC a svým způso -
bem představují jednoho ze strašáků,

se kterými se výrobci nebo obchodníci,
přinášející na trh nový výrobek, musí
poprat. Jedině tak totiž splní jednu z
podmínek pro použití evropské certifi-
kační značky CE. Tyto podmínky stano-
vují jednak evropské harmonizační
směrnice (89/336/EEC, 92/31/EEC), v
návaznosti na ně pak zákony jednotli-
vých členských zemí (v ČR např. zákon
186/2006 Sb.).

Zkušenosti ukazují, že je vždy lev-
nější počítat s problematikou EMC již
při vývoji samotného výrobku. Hledání
chyb u hotových zařízení a odstraňo-
vání důsledků špatného návrhu je na-
opak vždy drahé a komplikované,
zejména když se na případné chyby
přijde až ve státní zkušebně. Nejvíce
překvapení přitom zažívají ti výrobci,
kteří svůj výrobek kompletují z kompo-
nent zakoupených v zahraničí. Není ne-
obvyklé, že spojením několika kompo-
nent, které samostatně všechny zá-
konné požadavky splňují, vznikne výro-

Elektromagnetická kompatibilita

Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D., Ústav počítačových a komunikačních systémů

S rostoucím počtem elektronických zařízení, která používáme, roste i riziko jejich vzájemného ru-
šení. Touto problematikou se zabývá vědní obor zvaný Elektromagnetická kompatibilita. Jedná se
o náročnou disciplínu jak z hlediska teorie, vždyť jedním z jejích pilířů je komplexní teorie elektro-
magnetického pole, tak i z hlediska praxe, neboť některá měření lze provádět jen na specializova-
ných pracovištích, která disponují bezodrazovými komorami. Ty plní dva úkoly současně. Jednak
musí odstínit elektromagnetická pole, která se vyskytují všude okolo nás, například rozhlasové vy-
sílání. Zároveň musí zabránit tomu, aby se energie vyzářená uvnitř nich odrážela a zkreslovala tak
měření. V neposlední řadě je k realizaci měření třeba mít citlivé a kalibrované přístroje pracující v
širokém rozsahu frekvencí. Na základě těchto požadavků vznikla na Fakultě aplikované informatiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně specializovaná laboratoř, jejíž pracovníci se problematice elektro-
magnetické kompatibility věnují. Na následujících řádcích se s ní mohou čtenáři krátce seznámit.

Specializovaná laboratoř univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se věnuje problematice elektromagnetické kompatibility
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bek, který požadavky na EMC nespl-
ňuje. A zde přichází na řadu testování,
měření a ladění výrobku v některé z la-
boratoří, které nabízejí takzvaná před-
certifikační měření.

Jedna taková laboratoř se nachází ve
Vědeckotechnickém parku Fakulty apli-
kované informatiky Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně. V součinnosti s jedním z
významných partnerů, společností
Rohde & Schwarz, její pracovníci pořá-
dají pravidelné Kurzy elektromagne-
tické kompatibility pro průmyslovou
praxi, kde seznamují zástupce průmys-
lových firem s problematikou EMC.
Kromě vlastních výzkumných aktivit pak
v laboratoři probíhá i smluvní výzkum
spočívající v předcertifikačních měře-
ních a ladění výrobků před jejich uve-
dením na trh. Mezi nejžádanější za -
kázky patří měření rušivého vyzařování
krytem přístroje, případně po napáje-
cím vedení. Tato měření jsou pro vá -
děna uvnitř částečně bezodrazové
(semianechoické) komory Frankonia

SAC 3 Plus v souladu s příslušnými nor-
mami. Pokrytím podlahy absorpčním
materiálem je možné změnit konfigu-
raci komory na plně bezodrazovou
(anechoickou), a provádět v ní zkoušky
odolnosti zařízení vůči vnějšímu rušení
nebo měřit vyzařovací charakteristiky
antén. Poslední zmiňovaná měření
často využívají poskytovatelé bezdráto-
vého internetového připojení, aby si
ověřili vyzařovací charakteristiky svých
přístupových bodů a transceiverů. Ne-
méně důležitá je pak zkouška odolnosti
proti elektrostatickému výboji – nebo-
li ESD, která probíhá na samostatném
pracovišti a simuluje přeskok elektros-
tatického výboje z blízkého objektu na
kryt testovaného výrobku. 

SAC 3 Plus je bezodrazová komora od společnosti Frankonia, určená pro
měření rušivého vyzařování a elektromagnetické odolnosti zařízení. Za-
jímavostí je tvarování stropu, které spolu s feritovými a pyramidovými

absorbéry přispívá k eliminaci odrazů záření uvnitř komory. Komora zá-
roveň zabraňuje vniknutí okolního elektromagnetického záření dovnitř.
Měřicí anténa tak zachytí jen energii generovanou měřeným zařízením.

Vzdálenost mezi anténou a měřeným zařízením je 3 metry.

Fakulta aplikované informatiky
Fakulta aplikované informatiky je od 1. 1. 2006 samostatnou součástí Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně. Pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia poskytuje vysokoškolské
vzdělání v celkem 9 studijních oborech v akreditovaném studijním programu Inženýrská infor-
matika. Součástí fakulty je Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií
(CEBIA-Tech), které se zabývá vědecko-výzkumnými aktivitami a smluvním výzkumem.
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Česká vlna na jubilejním 50. ročníku
CES v Las Vegas

Letošní největší veletrh spotřební elektroniky CES v Las Vegas měl své jubileum.
Již 50. ročník přitáhl do města v nevadské poušti více než 175 tisíc návštěvníků, aby zde mohli zhlédnout 
některé ze zajímavých výrobků od 3 800 vystavovatelů. Návštěvníky výstavy opět zaplavila vlna nových
mobilních telefonů, tabletů, notebooků, různých fitness náramků, reproduktorů, virtuálních brýlí, televizí
tenkých necelé 3 mm. Nechyběly ani elektromobily. Faraday Future FF91 – auto stejnojmenného čínsko-
amerického start-upu se chce přímo postavit proti elektromobilům Tesla. Nabízí i velmi podobné parametry
jako zrychlení 0-100 km/hod během 2,39 sekundy nebo dojezd 600 km na jedno nabití.

Mezi vystavovateli mělo své místo i osm českých společností...
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1. Elektrický skateboard 
Ostravská společnost XTND dvou

ambiciózních mladíků se pochlubila
svým bateriově poháněným karbono-
vým skateboardem, na který zakladatelé
tohoto start-upu utratili všechny své
úspory. Vývoj tohoto prkna jim trval dva
roky, než se jej rozhodli představit široké
veřejnosti. Pro zviditelnění se a získání
důležitých kontaktů byla výstava CES tím
ideálním místem. 

Maximální rychlost tohoto delšího
skate boardu je 45 km/hod a na jedno
nabití dokáže ujet až 20 kilometrů a na-
bití na 75 % kapacity by mělo zabrat ne-
celých 30 minut. Z původního prototypu
vážícího 13 kg se jim za celou dobu vý-
voje podařilo snížit jeho celkovou váhu
na fantastickou hodnotu 4 kg, což je
dokonce pod úrovní klasických long-
boardů bez veškeré elektronické vý-
bavy a hlavně bez baterií.

„Baterie jsou poměrně těžké,
takže jsme museli vyrobit super
lehké tělo. Každý komponent,
který vážil byť  jen pouhý jeden
gram, jsme minimálně o deset
procent odlehčili. Výsledkem je
prkno, které je s veškerou elekt-
ronikou, motorem a bateriemi
lehčí než stan dardní neelektrické
longboardy,“ říká Miroslav Peřina,
jeden ze dvou zakladatelů firmy.

XTND je firma, pro kterou by bez
podpory CzechInvestu zřejmě nebylo
možné se kvůli finanční náročnosti na
akci vypravit. Firma prototyp “chytrého
řešení pro dopravu ve městě“, jak své vo-
zítko nazývá, vyvíjí už nějakou dobu, což
stojí peníze. Získala pre-seed investici od
HUB Ventures (vyšší jednotky milionů) a
předtím menší částku také od Moravia
Seed Group. Rozhovor s jedním ze zakla-
datelů firmy vám přinášíme na straně 42.

2. České 3D tiskárny 
Dobrou publicitu zajistila výstava CES

také Josefu Průšovi, který od roku 2009
navrhuje a konstruuje 3D tiskárny.

„Moje tiskárny se umí částečně re-
plikovat, tzn. tisknout součástky na
další tiskárny, a taky tak činí. Po
celém světě jsou desítky tisíc tiská-
ren, co nesou moje jméno. Ne-
dávno jsem byl dokonce oceněn
nejvyšším vyznamenáním kraje Vy-
sočina za reprezentaci Čech v za-
hraničí,“ píše na svých stránkách
majitel stejnojmenné společnosti.

Jejich stánek na CESu stál zhruba čtyři
tisíce dolarů + dva tisíce za služby jako
jsou např. elektřina nebo internet. Cel-
kově představovaly náklady na výstavu v
Las Vegas, podle slov Josefa Průši, maji-
tele společnosti, částku v přepočtu půl
milionů korun, kterou si hradil zcela sám.

Pro tuto firmu jsou důležité prezen-
tace na akcích jako Maker Faire v Silicon
Valley a New Yorku či na dalších  speci-
alizovaných akcích. Firma se účastnila
také CES Unveiled v Praze a New Yorku.

3. Elektronky pro audio 
Společnost KR Audio představila na

veletrhu svoje špičkové elektronky pro
audiozesilovače. Jako jediná je vyrábí v
Česku a odmítá automatickou výrobu. To
znamená, že zaměstnanci vše montují
ručně. Firma si také vybírá samotné sklo.
Použití vysokovakuových strojů, kvalita
zpracování ve všech fázích návrhu a vý-
roby a odmítání jakékoliv formy automa-
tizace při výrobě lamp je důvodem
unikátní kvality produktů KR Audio.

4. Hi-end reprosoustavy 
Milovníci kvalitní hudby se určitě

zastaví také u stánku firmy s více
než dvacetiletou historií na našem
trhu. Firma vyvíjí a prodává repro-
soustavy pod vlastní značkou AQ

– Acoustique Quality. Jejich
reprosoustavy stojí stovky tisíc
korun. Majitelé se účastnili v mi-
nulosti CESu pouze jako návštěv-
níci. Teď ve Vegas představili
modely Orca a Passion.

w
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Česká vlna na CES

5. Stylové gramofony 
U hudby zůstaneme. Rodinná firma

440 Audio ukázala na veletrhu základní,
nejlevnější model svých gramofonů G1.

„V Americe chceme sehnat osob-
nosti, které budou naše gramofony
vystavovat na zajímavých místech.
Třeba v galeriích,“ řekl šéf firmy
Tomáš Jiráček.

6. Chytré obojky pro psy 
Start-up Six Guys Labs předvedl

fungování chytrého obojku pro psy. Ma-
jitelé svých miláčků je dokážou sledovat
pomocí chytrého obojku vybaveného
zařízením Actijoy. Jejich senzor se na-
sadí psovi na obojek a následně jsou za-
znamenávány aktivity, které pak lze
zobrazit v mobilní aplikaci.

Speciální miska zazname-
nává, jak pes přijímá potravu.

Vývoj trval dva roky a majitel firmy
Robert Hašek vtipně dodává, že vý-
robek poctivě testovali na zvířa-
tech. Příští měsíc se chystají také na
Kickstarter a celý tzv. “bodypack“
budou nabízet za cenu 169 dolarů.
S výrobkem míří společnost přede-
vším na americký trh. Firma prostředí pro
Actijoy čtvrt roku testovala v San Franci-
sku. Dosavadní fázi vývoje hradí z vlast-
ních zdrojů. Američané své psy často
překrmují a celé to vede i k tomu, že platí
velké peníze za návštěvu veterináře. Cí-
lová skupina může být velká, ve Státech
má alespoň jednoho psa kolem 70 milionů

domácností.

7. Pixbuf pro fotografy 
Poslední dvě české společnosti s

účastí v Las Vegas se zabývají vývojem
software. Filip Molčan vytvořil aplikaci
Pixbuf. Ta usnadní fotografům jejich
prezentaci. Tato služba umožní správu
několika účtů na sociálních sítích najed-
nou a k tomu vést statistiky o tom, kolika
lidem se snímky líbily.

8. Aplikace pro seniory 
Druhá aplikace míří na seniory, kde

jim má pomoci zvládnout práci na ta-
bletu a být v kontaktu s blízkými. Firma
zatím nabízí svůj produkt Oscar Senior
pouze v Česku a Nizozemsku a veletr-
hem CES se bude snažit proniknout i na
další trhy včetně toho amerického. Podle
webových stránek společnosti nabízí
Oscar Senior jednoduché a bezpečné
prostředí s velkými tlačítky a písmem pro
bezproblémové ovládání a používání
aplikací. Toto speciální prostředí chrání
seniory před podvody, vyskakovacími
okny a nechtěnými upozorněními. S

v

CES (Consumer Electronics Show) je každoroční veletrh pořádaný
Asociací spotřební elektroniky. Probíhá vždy v lednu v Las Vegas
ve státě Nevada. Na této události se obvykle konají prezentace
nových výrobků a technologií v oblasti spotřební elektroniky.
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Napájecí zdroj KNX je nezbytným
předpokladem optimálního a
spolehlivého provozu systému

KNX. Při vývoji napájecího zdroje KNX vý-
robce MEAN WELL využil více než 30 le-
tých zkušeností v oboru a výsledkem je
spolehlivé a bezpečné řešení napájení
sběrnicového systému KNX.

Požadavky na komfort obytných či ko-
merčních budov v posledních letech ros-
tou. Klienti vyžadují komplexní systém
včetně inteligentního řízení, nízké ener-
getické náročnosti a vysoké úrovně bez-
pečnosti. V minulosti byly tyto systémy
složité, zejména v oblasti elektroinstalace,
protože bylo nutné fyzicky ovládat jed-
notlivé komponenty. Tato řešení vyžado-
vala rozsáhlou přípravu již při navrhování
a montáži, ale i komplikovanější násled-
nou údržbu systému. Vysoká hustota vo-
dičů také znamenala vyšší riziko vzniku
požáru. Způsob elektroinstalace, která za-
jišťuje jednotnou komunikaci mezi všemi
ovladači, snímači a pohony, se nazývá sy-
stém KNX. Systém KNX výrazně snižuje
počet vodičů vedených v budovách, tím
je sníženo také riziko požáru a nároky na
údržbu. Architektura KNX může mít velmi
jednoduchou strukturu nebo lze systém
rozšířit a zapojit do něj až několik stovek
zařízení v rámci celého objektu. 

Pro optimální provoz celého systému
KNX je třeba zajistit napájení sběrnice
KNX pomocí napájecího zdroje KNX,
tento zdroj nelze nahradit běžným napá-
jecím zdrojem.  Musí být zajištěna jed-
notná komunikace, přijímané a vysílané
signály musí být kompletní a kompatibilní
se systémem KNX a musí být zajištěno
dostatečné napětí pro přenesení signálů. 

Nejnovější model napájecího zdroje
KNX-20E-640  s vestavěnou tlumivkou má
kompaktní rozměry se šířkou 3M (52.5
mm), je vysoce účinný, disponuje výstu-
pem pro připojení ke sběrnicové svorkov-
nici, diodami pro indikaci stavu, je vybaven
tlačítkem Reset, ochranou proti přetížení,
přepětí a zkratu, pracuje se vstupním na-
pětím 180 až 264 VAC. Výstupní proud
zdroje KNX-20E-640 je 640 mA, a lze k
němu připojit až 64 zařízení (každé zařízení
KNX odebírá z napájení pro odesílání a
přijímání signálu na sběrnici KNX 10 mA). 

Ke zprovoznění napájecího zdroje
KNX-20E-640 není potřeba žádná speci-
fická konfigurace či software. 

Zdroj je určen k montáži na DIN lištu
TS-35/7.5 nebo 15. Všechna zařízení
KNX, včetně ovladačů, snímačů a po-
honů, se obvykle instalují do rozvaděčů
umístěných uvnitř daného objektu. Roz-
měry zařízení KNX by měly splňovat po-
žadavky normy DIN 43880 tak, aby byla
zajištěna jednotnost celé elektroinstalace. 

Napájecí zdroj KNX-20E-640 najde vy-
užití  u automatizovaných systémů budov,
inteligentní elektroinstalace domácností,
ovládání osvětlení, řízení systémů topení,
ventilace, klimatizace, ovládání žaluzií a
rolet, řízení monitorovacích systémů, ener-
gie či alarmů aj.. KNX je zárukou budouc-
nosti. KNX produkty vyrobené různými
výrobci je možné kombinovat – obchodní
značka KNX garantuje jejich součinnost a
interoperabilitu. KNX je tak jediná otevřená
norma pro řízení technického vybavení v
komerčních a obytných budovách. Výrobce
MEANWELL je členem asociace KNX.

Více na: www.mean-well.cz/novinky
AKAM s.r.o.  a  JDC s.r.o.  

– distribuce MeanWell v ČR a SR

Napájecí zdroj KNX 
výrobce MeanWell 
pro optimální provoz moderních staveb

Inteligentní systém
KNX nabízí bezpo-
čet výhod v oblasti
řízení a ovládání
elektroinstalace
moderních obytných i komerčních
objektů a představuje celosvětově
uznávaný standard.

Navštivte nás na veletrhu AMPER 2017 ve dnech 21. - 24. 3. 2017, výstaviště Brno, pavilon P, stánek 3.03.



Jak hodnotíte vaši účast na CESu?
Když jsme se dozvěděli o možnosti

prezentovat se na výstavě CES, tak jsme
neváhali ani vteřinu. Vždy jsem snil o tom
se na tento event podívat a najednou se
naskytla příležitost nejen tam jet, ale taky
představit náš produkt, na kterém jsme
velmi usilovně pracovali několik let. Být
mezi těmi nejlepšími start-upy a firmami
z celého světa, byla pro nás obrovská
zkušenost a jsme za tuto příležitost ne-
smírně vděční. Na samotnou přípravu
jsme neměli moc času. Běžně se na ta-
kový typ eventu připravuje několik mě-
síců, my jsme měli sotva tři týdny. Bylo
neuvěřitelné, jak se celý tým semknul a
společně jsme dokázali připravit
všechny potřebné věci. Přípravy i sa-
motná výstava byla nesmírně náročná.
Všichni odvedli skvělou práci a mají můj
obdiv. Osobně si myslím, že už jenom
fakt, že jsme na CESu byli lze považovat
za velký úspěch. Bylo skvělé se potkat s
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Kluci z Ostravska okouzlili svým
elektrickým skateboardem Ameriku
Na straně 39 jsme se zmínili o novém českém start-upu XTND se sídlem v
Ostravě, který na letošním veletrhu CES v Las Vegas představil svůj velmi
lehký elektrický skateboard, na jehož vývoji strávila dvojice mladých pod-
nikatelů dlouhou dobu, než se jej rozhodla ukázat veřejnosti. Pro své entrée
se vydali na ten nejnáročnější trh – do USA. Jak dopadla jejich cesta za snem
jsme se zeptali přímo Miroslava Peřiny, jednoho ze zakladatelů firmy.

Miroslav Peřina, jeden ze zakladatelů společnosti XTND.



tolika zajímavými lidmi, načerpali jsme
také hodně inspirace a utvrdili se v tom,
že americký trh je pro nás perfektní.

Byl na CESu zájem o váš výrobek?
Zájem návštěvníků byl opravdu veliký.

Prakticky celé čtyři dny, od rána až do ve-
čera, jsme měli u našeho stánku plno.
Cíle, které jsme si stanovili, jsme velmi
výrazně překročili. Získali jsme stovky zá-
jemců, kteří si chtějí náš elektrický skate-
board koupit během blížící se kampaně
na Kickstarteru. Dostali jsme desítky na-
bídek z celého světa na pomoc s výro-
bou, prodejem a distribucí. Vzbudili
jsme taky slušný zájem zajímavých zahra-
ničních a také českých médií i investorů,
s kterými teď jednáme.

Vystavoval tam ještě někdo jiný 
podobný produkt jako vy?
CES byl z velké části věnován mobi-

litě. Je to téma, které se v poslední době
hodně řeší. Malé start-upy i velké korpo-
race si začínají uvědomovat problémy,
které každodenní cestování přináší a
snaží se je nějak řešit. Svět se mění a do-
prava v blízké budoucnosti bude jedna
z oblastí, které se to bude zásadně týkat.
Naší vizí je pomoc udělat z měst lepší,
chytřejší a hlavně zdravější místo pro
život. Čím více nás bude, tím rychleji se

nám to společně podaří. Co se týče
CESu, tak tam bylo několik našich pří-
mých konkurentů, mám ale radost, že
jsme stále před ostatními hodně techno-
logicky napřed.

Kolik lidí vám v současné době 
pomáhá s vývojem vašeho skate -
boardu?
V hlavním týmu je okolo deseti členů.

Celkově ale na projektu pracuje více než
30 inženýrů, designerů a řada skvělých
odborníků. Je potřeba ovládat velmi po-
kročilé znalosti mechaniky, elektroniky,
materiálů a plno dalších odvětví. Myslím
si, že máme velmi dobrý tým a je skvělé
pracovat s tolika talentovanými, schop-
nými a hlavně zapálenými lidmi.

Odkud se vlastně vzala myšlenka
navrhnout a postavit si vlastní
elektrický longboard?
Nápad se zrodil v hlavě mého kolegy

Daniela, který je perfektní mechanik. Dost
možná jeden z nejlepších, které znám.
Danovi prostě běžně dostupné možnosti
dopravy nebyly dost dobré. Chůze pěšky
je pomalá a mnohdy nudná. Jízda na kole
je namáhavá, navíc se s kolem blbě ma-
nipuluje a když ho někde necháte, tak
hrozí, že ho někdo ukradne. Čekat na za-
stávkách a jezdit v přeplněném metru

nebo tramvaji je dost nepohodlné. A to
poslední co chceme, je uvíznout s autem
někde v dopravní zácpě nebo hledat půl
hodiny volné parkovací místo. Elektrický
skateboard řeší všechny tyto problémy a
je jeden z nejlepších dopravních pro-
středků na krátkou vzdálenost.

Elektrický skateboard má v sobě
zabudované baterie – ty z něj musí
automaticky dělat mnohem těžší
alternativu proti klasickým skate-
boardům, které mají jen prkno a
kola. Jaká byla hmotnost vašeho
prvního bateriově poháněného
prototypu?
Pokud chcete udělat praktický do-

pravní prostředek, který si můžete vzít
všude s sebou, tak váha je jedna z klíčo-
vých vlastností. Faktem je, že většina
elektrických skateboardů je velmi těžká a
tedy špatně použitelná v běžném životě.
Nejde jenom o baterie, ale také o elek-
trický motor a samotnou elektroniku. Náš
první prototyp vážil přes 13 kilogramů.
Jednalo se o terénní verzi s většími nafu-
kovacími koly. Když na něm člověk jel, tak
to bylo v pohodě, ale velký problém na-
stal, když jste ho potřebovali zvednou a
různě s ním manipulovat. To jsme si taky
ověřili na velkém eventu TechCrunch Dis-
rupt v Londýně, kde byli lidi nadšeni z
myšlenky elektricky poháněného skate-
boardu, ale chtěli na něm jezdit ve městě
a mít ho co nejlehčí. Toto nutně zname-
nalo změnit přístup a začít prakticky
znova. Po návratu z Londýna jsme rok prá -
ce hodili do koše, rozebrali si skateboard
až na jednotlivé matky a šroubky, vzali si
čistý papír a vše se snažili nějakým způso-
bem inovovat a navrhnout lépe. Ideálně
tak, abychom ušetřili maximum hmot-
nosti, řešili jsme doslova každý gram.

Na jakou hmotnost se vám po
všech úpravách podařilo “stlačit”
celkovou hmotnost skateboardu?
Váha našeho karbonového prototypu

s veškerou elektronikou, bateriemi a mo-
torem je okolo 4 kilogramů, což z něj
momentálně dělá nejlehčí elektrický ska-
teboard na světě. w
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v Je dokonce lehčí než některé stan-
dardně prodávané skateboardy ze dře -
va. Je to zejména proto, že používáme
hodně hi-tech materiály jako je karbon,
titan a další speciální pěny, které se vy-
užívají ve formulích a v letectví.

Jaký typ baterií používáte?
Momentálně používáme baterie typu

Li-pol, které jsou pro náš elektrický ska-
teboard nejvhodnějším řešením. Chtěli
jsme baterie umístit přímo do samotné
desky, aby nešel poznat rozdíl mezi mo-
torovým a nemotorovým skateboardem.
V samotné desce není prakticky žádné
místo a najít baterie, které jsou velmi
tenké, relativně lehké a zároveň dávají
velký výkon, byla opravdová výzva.

V době překotného rozvoje růz-
ných typů baterií uvažujete v
krátké budoucnosti o přechodu na
jiný typ baterií?
Momentálně jsme maximálně spoko-

jeni s typem baterií, které dnes použí-
váme. Jsme ale inovátoři a chceme
používat ty nejlepší dostupné technolo-
gie. Pokud někdy v budoucnu budou ně-
jaké lepší baterie nebo technologie,
které posunou naše produkty na další
novou úroveň, tak se rozhodně ničemu
bránit nebudeme. Vždy budeme chtít
dělat skvělé produkty, které nejen per-
fektně vypadají, ale taky spolehlivě fun-
gují a používají ty nejlepší technologie.

Co se týká další etapy vašeho pod-
nikání a to je přechod z fáze vý-
voje do produkční fáze a s tím

spojené hledání dalších investorů
pro rozjetí výroby, byl CES pro vás
přínosem? Nebo ještě hledáte jiné
alternativy?
Dostat produkt z prototypové fáze do

produkční fáze a sériové výroby je ex-
trémně složité a finančně náročné. Vzhle-
dem k tomu, že si prakticky všechny
komponenty vyvíjíme a vyrábíme sami,
tak to pro nás znamená mít skoro na
každý komponent různě složité formy, 
toolingové nástroje a řadu dalších věcí,
které stojí docela dost peněz. Na konci
ledna se nám podařilo dostat do ABC ak-
celerátoru v Silicon Valley, kam se část
týmu na několik měsíců přesune. Jeden z
cílů je získat velkého zahraničního inves-
tora, který nám pomůže s nastavením vý-
robních procesů a také s případným
škálováním nejen výroby, ale také ob-
chodu na klíčových zahraničních trzích.
Momentálně jsme s několika zahranič-
ními investory z CESu v kontaktu, ale
zatím k tomu nemůžu říct nic konkrétního.

Myslíte si, že by mohla výroba
začít už v tomto roce?
Nachystat a nastavit celý proces séri-

ové výroby je opravdu velmi složité. My
však uděláme všechno proto, abychom
výrobu zahájili co nejdříve. Pokud vše
půjde podle plánu, tak na konci roku by-
chom mohli začít vyrábět první kusy.

Kde by se měl vyrábět váš skate-
board a s kolika zaměstnanci v po-
čátcích výroby počítáte?
Veškeré R&D zázemí, výroba i finální

kompletace bude probíhat v České re-
publice. Myslím si, že v České republice
jsou skvělé podmínky pro výrobu hardwa-
rových produktů. Jsou tady velmi chytří a
talentovaní lidé, perfektní výrobní firmy,
které patří ke špičce na světě a zároveň
jsou tady relativně nízké provozní náklady
ve srovnání třeba s USA. Co se týká počtu
zaměstnanců, tak to je trošku věštění z
koule. Bude hodně záležet na objemu
produkce a na řadě dalších faktorů.

Předpokládáte také vybudování
vlastních obchodních poboček na
technologicky vyspělých trzích,
jako jsou právě Spojené státy, kde
jste vystavovali?
Mým snem je mít stejně nádherné pro-

dejny jako má dnes třeba Apple nebo
Tesla. Toto jsou firmy, od kterých bereme
hodně inspirace a jejich filozofie je nám
velmi blízká. Mít ovšem tak rozsáhlou síť
vlastních obchodů je finančně velmi ná-
ročné a chce to taky nějaký čas. Myslím si,
že je ale v pořádku mít velké sny a třeba
se jednou dočkáme toho, že XTND bude
mít vlastní obchody v každém větším
městě napříč celým světem.

Chcete v nich zaměstnat lidi od
nás nebo preferujete místní za-
městance, kteří můžou mít lepší
znalost trhu a tamních zvyklostí?
Vždycky jsme přemýšleli celosvětově.

Naším cílem je postavit úspěšnou glo-
bální firmu a myslím si, že z dlouhodo-
bého hlediska bude nezbytně nutné
spolupracovat i s lidmi ze zahraničí a roz-
hodně se tomu nebráníme. S
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v V roce 2020 bude 100 milionů
spotřebitelů nakupovat v pro-
středí rozšířené reality.
Popularita aplikací rozšířené reality

(AR), jako je třeba světově známá hra Po-
kémon GO, pomůže přivést AR do main-
streamu. Maloobchodní řetězce budou
muset začlenit tuto technologii v nakupo-
vání, pokud si budou chtít udržet své zá-
kazníky. Použití aplikace rozšířené reality
bude možné pro vrstvení digitálních in-
formací (textů, obrázků, audia, videa) jako
nezbytný doplněk fyzického světa. Napří-
klad zákazník IKEA si může její nábytek
“umístit“ přímo ve svém obývacím pokoji.

v V roce 2020 bude 30 % veškerého
brouzdání na internetu bez použití
obrazovky.
Nové technologie orientované na hla-

sovou interakci, jako je Google Home či
Amazon Echo, činí na dialogu založené
informace všudypřítomnými a vedou ke
zrodu nových platforem založených na
primárně hlasové interakci. Díky mož-
nosti “vyřadit“ z procesu ruce a oči se

rozšiřuje dosah webových interakcí i do
situací jako je řízení auta, vaření, chůze,
interakce ve společnosti, cvičení nebo
ovládání strojů a zařízení. V důsledku
toho se podíl času, kdy se nemůžeme
dostat k online zdrojům, přiblíží nule.

v Do roku 2020 opustí 20 procent
značek své mobilní aplikace.
Mnoho světových značek zjišťuje, že

míra přijetí, zapojení zákazníků a návrat-
nost investic, které vydaly na své mobilní
aplikace, jsou výrazně nižší než se očeká-
valo. Objevují se nové postupy s men-
šími bariérami a instalace, které nabízejí
srovnatelnou míru angažovatelnosti jako
mobil ní aplikace při výrazně nižších ná-
kladech na jejich zavedení a podporu.
Řada firem proto bude porovnávat tyto
nové alternativy s nepříliš úspěšnými ap-

likacemi a často se rozhodne omezit je-
jich ztrátovost tím, že je prostě “opustí“ a
skončí s jejich aktualizací a podporou.

v Do roku 2020 budou algoritmy
pozitivně ovlivňovat chování více
než miliardy pracovníků.
Kontextualizační algoritmy udělaly v

poslední době obrovský pokrok a nabí-
zejí možnost využití v oblasti psycholo-
gie, neurovědy a kognitivních věd. Lidé
mají obecně sklony k tomu být posilo-
váni emocemi a vyčerpáváni fakty, což
může vést k iracionálnímu chování. Algo-
ritmy mohou pozitivně měnit takové
chování tím, že rozšíří inteligenci uživa-
telů pomocí sdílených paměťových bank
obsahujících znalosti, které byly ověřeny
ostatními. Zaměstnanci si tak budou
moci “zapamatovat“ prakticky vše a mít

Gartner sympozium
je nejdůležitější setkání světových šéfů informačních oddělení a špičkových IT manažerů, které
poskytuje strategický pohled na nové trendy a jejich vliv na informační technologie a podnikání.
Žádná jiná konference na světě neláká tolik účastníků, kterých je více než 24 tisíc.

Předpovědi a trendy 
pro začátek
dvacátých 
let
Výzkumná a poradenská společnost Gartner
zveřejnila krátkodobé predikce v horizontu
následujících pěti let, v nichž předpovídá
rychlý přechod do rozšířené reality, pokles
mobilních aplikací a hlavní posun od prohlí-
žení webových stránek ke hlasové interakci. 

My vám přinášíme některé
z těchto předpovědí:
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k dispozici znalosti ostatních, když je zrovna potřebují, což
jim umožní se plně věnovat aktuálnímu úkolu. Algoritmy
mohou vést k nepříjemnému pocitu, nebo dokonce uživatele
děsit, pokud jsou ale použity k pozitivním cílům a změnám,
mohou být jejich dopady zásadní a měnit celá odvětví.

v Do roku 2022 budou technologie blockchain, o kte-
rých vás informujeme na straně 18, představovat
segment s obratem 10 miliard dolarů.
Technologie blockchain se etablovala jako další revoluční

změna při vedení tran sakcí. Záznamy transakcí mezi několika
stranami vedené pomocí blockchainu jsou v podstatě ne-
změnitelné. Všechny zapojené strany tak mohou na základě
záznamu provedeného s využitím blockchainu okamžitě
konat, protože si mohou být jisté, že je nelze zpochybnit. Ve-
škeré směny a transakce tak mohou probíhat v řádu minut a
nikoliv dnů. Nasazení blockchainu tak může uvolnit vázanou
hotovost, snížit transakční náklady a zrychlit obchodní pro-
cesy. Přestože se zatím nejedná o vyspělou technologii, při -
tahuje obrovský zájem uživatelů i investorů.

v Do roku 2021 bude 20 procent všech činností kaž-
dého uživatele nějakým způsobem spojeno přinej-
menším s jedním ze 7 “digitálních obrů“.
Současný žebříček sedmi největších digitálních společ-

ností podle obratu a tržní kapitalizace je Google, Apple, Fa-
cebook, Amazon, Baidu, Alibaba a Tencent. S postupující
digitalizací fyzického světa, včetně oblastí jako jsou finance
nebo zdravotní péče, bude stále více aktivit, do nichž se
každý z nás běžně zapojuje, propojených. Tato konvergence
znamená, že libovolná aktivita může zahrnovat některého ze
zmíněných digitálních gigantů. Mobilní aplikace, platby,
chytří agenti (například Amazon Alexa) a digitální ekosys-
témy (Apple HomeKit, WeChat Utility, City Services) učiní z
nynějších digitálních gigantů součást mnoha našich každo-
denních aktivit.

v Do roku 2020 bude moci 40 procent zaměstnanců
snížit výdaje na svou zdravotní péči díky používání
fitness náramků.
Zaměstnavatelé budou ve stále větším počtu zaměstnávat

manažery, kteří budou mít na starosti zlepšování fyzické zdat-
nosti zaměstnanců. Tito manažeři budou úzce spolupracovat
s vedením firem na rozvoji pokročilých programů wellness.
Poskytovatelé zdravotní péče (či zdravotní pojišťovny)
mohou snížit své náklady na léčbu nebo dokonce zachránit
životy, pokud využijí data shromážděná různými fitness ná-
ramky k včasné identifikaci zdravotních rizik jejich uživatelů.
Nositelná elektronika poskytuje obrovské množství dat, které
lze analyzovat buď v reálném čase nebo zpětně, a kombino-
vat je pro potřeby lékařů s kontextuálními a historickými in-
formacemi – pochopitelně jen za předpokladu, že k tomu
zaměstnanec dá souhlas. (r)
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Když Jules Verne ve svých romá-
nech popisoval zázračnou po-
norku kapitána Nema nebo

letadla Robura Dobyvatele, předpoklá-
dal, že vynález skutečně účinného aku-
mulátoru je na spadnutí. Ve skutečnosti
ani za téměř půldruhého století vědci s
jeho vylepšováním moc nepohnuli. Do-
konce i lithiové akumulátory trpí mnoha
nectnostmi všech předchozích typů:
poměrně dlouho se nabíjejí, mají
malou životnost, jsou drahé a citlivé na
správné nabíjení i vybíjení...

Přitom problém akumulátoru není
jen záležitost výdrže mobilní elektro-
niky a elektromobilů nebo letadel a po-
norek ve stylu Julese Verna - ve
skutečnosti jde o jeden z nejzávažněj-
ších problémů technické civilizace

vůbec. Navzdory všeobecně rozšířené
představě totiž neexistuje žádná ener-
getická krize; energie je všude kolem
mnohem víc než dokážeme spotřebo-
vat – jen není ve správný čas na správ-
ném místě. Její efektivní skladování by
nás navždy zbavilo hrozby energetic-
kého nedostatku. A jaksi mimochodem
vyřešilo i řadu ekologických potíží.

Nevýhody všech dosavadních typů
akumulátorů vyplývají z toho, že pracují
na chemickém principu: aby se v nich
elektřina “uskladnila“, probíhá v nich
řada složitých dějů ovlivňovaných i
ovlivňujících složení elektrolytu a elek-
trod. Přitom možnosti využití elektro-
chemického potenciálu kombinací
různých látek v elektrodách jsou z prin-
cipu omezené: tzv. Beketova řada kovů

mluví jasně. Navíc zásoby lithia - v sou-
časnosti nejvyužívanějšího prvku - jsou
na planetě rozdělené nerovnoměrně a
jeho těžba, zpracování i doprava aku-
mulátory prodražují. Ještě ke všemu le-
tecké společnosti odmítají lithiové
články dopravovat, mívají sklon vzpla-
nout nebo explodovat.

Snaha lithiové články vylepšovat je
samozřejmě velká, skutečným řešením
by ale bylo vyhnout se chemickému
principu ukládání energie. Co takhle
prostě jen elektřinu někam nalít a v pří-
padě potřeby ji zase vylít, jako se to
dělá s vodou? Myšlenka na první po-
hled až dětinská, ve skutečnosti ale
právě tak pracoval vůbec první akumu-
látor v historii. Nyní se vědci k tomuto
principu zase vracejí.

Ultrakapacitory
akumulátory budoucnosti
Chtěli byste akumulátor, který se na plnou kapacitu nabije během vteřiny, stejně rychle
dá vysoký výkon, má prakticky neomezenou životnost a téměř stoprocentní účinnost, je
lehký a vyrábí se z levných snadno dostupných a nezávadných materiálů? To není sci-fi -
to je ultrakapacitor. Sice na něm ještě zbývá vychytat i nějaké ty mouchy, přesto mnozí
věří, že právě tohle je princip, který vyřeší problém skladování energie.

Jan A. Novák, novinář zabývající se především popularizací vědy a techniky



Začalo to sírovou koulí
Už roku 1663 popsal německý uče-

nec a politik Otto von Guericke (1602 -
1686) kouli vyrobenou ze síry, v níž
shromažďoval elektrický náboj, který zí-
skával třením jejího povrchu. V 18. sto-
letí se takové pokusy se statickou
elektřinou staly módou a tehdy ně-
mecký duchovní Ewald Georg von
Kleist ponořil železný hřebík nabitý tře-
ním do baňky s vodou. Ukázalo se, že
nádoba umí elektřinu nějaký čas ucho-
vat, proto experimentoval i s jinými ka-
palinami. Po něm to zkoušeli další; ve
známost vešly především pokusy ho-
landského vědce Piettera van Muss-
chenbroeka z města Leiden - a tak
vznikla leydenská láhev, první konden-
zátor a současně první akumulátor pra-
cující na principu dnešních
ultrakapacitorů. Jenže roku 1800 se-
strojil Alessandro Volta první chemický
článek, který dával mnohem lepší vý-
sledky, a tak se vývoj začal ubírat jinou
cestou.

Jak takový ultrakapacitor pracuje, si
může snadno vyzkoušet každý. Když ke
kondenzátoru s dostatečnou kapacitou
nakrátko přiložíte vývody baterie, mů-
žete s takto uskladněnou energií vzá-
pětí na nějaký čas rozsvítit LED. Čím
větší kapacita kondenzátoru, tím déle
bude svítit. První výhodu uvidíte už při
tomto primitivním pokusu: žádné
zdlouhavé nabíjení. Ale jsou i další: vy-

soká účinnost, krátká doba nabíjení,
schopnost okamžitě podat plný výkon,
odolnost proti přebíjení i extrémnímu
vybíjení, životnost počítající se na de-
sítky let, odolnost vůči otřesům a dal-
ším vnějším vlivům, počet nabíjecích
cyklů v řádu milionů atd.

Háček je jen jeden, zato pořádný -
běžné kondenzátory mají pro “sklado-
vací“ účely příliš malou kapacitu. 
Vývojové laboratoře proto přišly s ultra-
kapacitory (označují se též jako super-
kapacitory, superkondenzátory a
podobně). Stejně jako běžný konden-
zátor se i tenhle prvek skládá z vodi-

vých polepů (elektrod) a nevodivé
vrstvy (dielektrika), která je odděluje a
zabraňuje tak vybití náboje na elektro-
dách. Ultrakapacitor ale má vodivé
vrstvy (tzv. aktivní elektrody) z pórovi-
tého uhlíku s obrovským vnitřním povr-
chem, tyto dutiny jsou zaplněny
elektrolytem. Mezi oběma elektrodami
je navíc velmi tenká vrstva separátoru.
Po přivedení napětí se v elektrolytu od-
dělí elektrony od kladných iontů, při-
čemž tyto náboje putují ke “své“
elektrodě s opačným znaménkem. Na
stěnách dutin uhlíkových elektrod tak
vzniknou dvě velmi rozlehlé nevodivé
vrstvy s příznivými vlastnostmi. Díky
tomu má vnitřní povrch plochu stovky
až tisíce čtverečních metrů v jednom
gramu. Oproti stovkám mikrofaradů u
běžných kondenzátorů zde kapacita
dosahuje až tisíců faradů, přičemž hus-
tota energie je desetkrát až stokrát vyšší
než u olověných akumulátorů.

Ale i dnešní ultrakapacitory pořád
ještě mají také nevýhody. Problém není
ani tak to, že mají nižší průrazné napětí
než klasické kondenzátory, protože je
možné je řadit do sérií, kdy se průrazné
napětí sčítá. Horší ale je, že mají i deset-
až pětadvacetkrát nižší energetickou
kapacitu na jednotku hmotnosti než
elektrochemické akumulátory. Proto se
experimentuje také s různými složeními
elektrod (kysličníky kovů, vodivé poly-
mery, uhlíkový aerogel atd.) a různými
elektrolyty. w 
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„Věříme, že jsme
schopni vyvinout aku-
mulátor s kapacitou až 
o 50 procent vyšší než
mají dnešní chemické
akumulátory srovna-
telné velikosti,“ tvrdí
John Kassakian z MIT.
„Díky tomu ultrakapaci-
tory nahradí dnešní 
baterie ve většině 
zařízení.“
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Tušení revoluce
I navzdory některým nevýhodám už

nacházejí ultrakapacitory celou řadu vy-
užití. Malé jednotky se používají zejmé -
na pro zálohování zdrojů v počítačích a
dalších elektronických zařízeních, stále
častěji jsou ale k vidění i jako hlavní
zdroj přenosné elektroniky - mnohdy 
v kombinaci s fotovoltaickým článkem.
Velké baterie ultrakapacitorů slouží v
elektromobilech jako druhý zdroj pro
pokrytí špičkového výkonu při startu,
prudké akceleraci, při jízdě v těžkém 
terénu nebo stoupání, kdy běžný zdroj
energie (baterie, palivový článek atd.)
nestačí. Zlepšují také energetickou bi-
lanci elektromobilu či hybridního vozu
tím, že ukládají elektřinu generovanou
při brždění (tzv. rekuperace). Zatímco
na bíjení běžných baterií takto vytvoře-
nou energií by bylo neefektivní, ultra-
kondenzátory jsou pro tento účel jako
stvořené. Díky kompaktní konstrukci jimi

navíc lze vyplňovat i ta místa konstrukce
automobilů, která dosud byla nevyužita.

To však pořád ještě nestačí - ke sku-
tečné revoluci v energetice by bylo nut -
né kapacitu dál výrazně zvýšit. Pak by se
teprve začaly dít věci: baterie ultraka-
pacitorů u alternativních zdrojů (foto-
voltaických článků a větrných generá -
torů) by odstranila jejich hlavní nevý-
hodu spočívající v neschopnosti dodá-
vat elektřinu když je potřeba. Vznikly by
elektromobily s extrémně rychlým nabí-
jením, ale také elektrická letadla a bez-
pilotní prostředky. Schopnost snadné a
efektivní rekuperace energie by snížila
spotřebu v mnoha elektrických a elekt-
ronických zařízeních. A tak bychom
mohli pokračovat ještě velmi dlouho -
horší už je vymyslet, jak toho docílit.

Vědci se ale nevzdávají. Naději vidí
zejména v nanotechnologiích, kon-
krétně ve využití uhlíkových nanotrubic
a grafenů. Problémem se dlouhodobě
zabývají odborníci z Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT), kteří repre-

zentují současnou špičku v tomto obo -
ru. Sestavili z uhlíkových nanotrubic
strukturu podobnou kartáči na vlasy, 
s cílem získat stejnou hustotu energie
jako u dnešních lithiových akumulátorů.
Podařilo se jim docílit desetkrát vyšší
kapacity než u dnešních komerčně vy-
ráběných ultrakapacitorů a předpoklá-
dají, že to půjde ještě dál. Současně se
jim podařilo tak zvýšit odolnost vůči ex-
trémním teplotám: jejich články pracují
v rozmezí teplot od -110 do 300 oC,
takže mohou pracovat na vrtných ploši-
nách, v polárních krajích, ve zbraňových
systémech, stejně jako ve vesmíru.
Jiným výstupem vývoje na MIT je ultra-
kapacitor velikosti a tvaru běžné tuž-
kové baterie (AA), takže ho lze používat
v obvyklých elektronických přístrojích.

Problémem zatím jsou vysoké vý-
robní náklady, a tedy i cena ultrakapaci-
torů využívajících uhlíkové nano -
struktury. Odborníci ale věří, že další
technický vývoj a nakonec zavedení sé-
riové výroby cenu výrazně sníží. S

www.IQTRONIC.com
vám přináší HDO a GSM komunikátor 

pro montáž na DIN lištu
Unikátní funkce – hlasová 

samoobsluha, bezdrátová konfigurace Bluetooth 

a mnoho dalšího za  bezkonkurenční cenu 

díky 13letému vývoji a vlastní výrobě.

IQtronic technologies Europe s.r.o.
Roháčova 145/14
130 00 Praha 3 – Žižkov
e-mail: info@iqtronic.com 
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Elektromobil VelorXTrike bude 
vybaven revoluční baterií HE3DA

HE3DA využívá ve svých bateriích vysokou rychlost nabíjení a
vybíjení nanomateriálů. Výsledkem jsou superiorní bezpečnost
a mnoho nových dosud naprosto nemyslitelných vlastností Li-
akumulátorových modulů. S použitím speciálního nanomate -

riálu, který tvoří hlavní know-how firmy, může HE3DA stavět své baterie
na elektrodách silných několik milimetrů. Se silnějšími elektrodami ba-
terie dosahují kapacity 200 Wh/kg a mnohem lépe snášejí extrémní
zacházení – rychlé nabíjení, zkrat, únik elektrolytu a další poškození. Takto
zatížená baterie se výrazně nepřehřívá, a tak nehoří ani nevybuchuje.

Již před Vánocemi jsme vás na našem por-
tálu www.volty.cz informovali o rozjezdu vý-
roby revolučních 3D baterií HE3DA od čes -
kého vědce Jana Procházky. A za měsíc na to
se tyto české baterie začínají testovat v prv-
ním elektrickém automobilu VelorXTrike, na
jehož vývoji se spolupodílel Ing. Pavel Brída.

Tento automobil pro dvě osoby se kompletuje ve
Staré Bělé u Ostravy. VelorXTrike bude mít s touto ba-
terií, v maximální volitelné kapacitě, větší dojezd
klidně i přes 300 km. Ale to není jediná výhoda. Tou
hlavní předností proti stávající olověné verzi je zkrá-
cený režim dobíjení a několikanásobně nižší hmot-
nost, která bude mít také nezanedbatelný vliv na
jízdní vlastnosti vozidla. K výběru budou rovněž další
lithiové baterie a komponenty od jiných českých vý-
robců pro VelorXTrike. Konstrukce s lithio vými bate-
riemi umožní, vzhledem k jejich malé hmotnosti, také
snadné vyjmutí z automobilu a dobíjení mimo sa-
motné vozidlo, což ocení především ti, kteří elektrické
auto potřebují používat téměř permanentně. Záka-
zník si tak za příplatek může koupit náhradní lithiovou
baterii, kterou si snadno vymění nebo si stanoví, jaký
dojezd potřebuje a vše se mu vyrobí a dodá na míru.
Firma nabízí několik modelů – S, L, LS, HE3DA LS a
GLS, lišících se typem baterií, elektromotoru a kon-
troleru, způsobu nabíjení, max. rychlosti a dojezdu.

Za připomenutí také stojí, že všechny klíčové kom-
ponenty VelorXTrike, což je elektrický pohon, baterie,
řídicí jednotka (tzv. controller), ložiska se dodávají a
montují u nás a to z ryze českých komponent, protože
to jsou ty nejdůležitější díly na jakém koliv elektrickém
autě vč. vlastního know-how. Z Číny se dovážejí plas-
tové karoserie, světla, okna, kola, tedy části, které ne-
jsou zdaleka pro celek tak zásadní, ale z dovozu jsou
stále levnější, než kdyby se vyráběly u nás.

www.velorxtrike.cz

VelorXTrike je nový, moderní a nejlevnější elektromobil do města.
Díky svým rozměrům jej můžete zaparkovat téměř kdekoliv. 
Pořizovací cena a spotřeba zvyšuje dostupnost elektromobilu 
pro zákazníky všech věkových kategorií, ale i pro firemní zákazníky. 
Využívat jej můžete na rychlé přesuny pro soukromé i firemní účely
po městě a okolí, nebo na projížďky jen tak...

Max. rychlost: 45 km/h

Dojezd: cca 80 km

Motor: 2800 W

Váha: 350 kg
Cena včetně DPH
od 189.900 Kč

Počet míst: 2

Baterie:
(72V-45Ah)

Přijíždí nový VelorXTrike s revoluční baterií
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Na elektromobil s mobilem 

Jakub Jedlička, projektový ředitel QMX s.r.o.

Mít možnost si snadno, pohodlně a bezproblémově dobít svůj elektromobil přináší
jejich vlastníkům nejen úroveň a hustota infrastruktury k tomu určené, ale i rozsah
variant, jak za odebranou energii platit. Doba, kdy vlastnictví elektromobilu bylo
jakousi výjimečností a elektrická energie pro jeho pohon byla u největších distri-
butorů k dispozici v podstatě zdarma, je už pryč. Původně stačilo jen vlastnit iden-
tifikační kartu nebo čip, připojit auto k nabíječce a pak už jen vymýšlet jak příjemně
využít čas potřebný k dobití vozu, například nad šálkem kávy a podobně.

aprávě nutnost vlastnit čip nebo
kartu, společně se zavedením pla-
teb za odebranou energii, se uká-

zala jako jeden z problémů, který brání
nezávislosti a v podstatě nutí vlastníky
elektřinou poháněných vozů vstupovat do
smluvních vztahů se všemi významnými
provozovateli sítí nabíjecích stanic. Záro-
veň byli provozovatelé malých lokálních
sítí nebo jednotlivých nabíječek posta-
veni do nevýhodné situace, protože by li
nuceni svou službu provozovat de-facto

zdarma a nebo jiným způsobem slo žitě
zajistit, aby dostali zaplaceno za elektric-
kou energii spotřebovanou řidiči elek-
tromobilů při dobíjení na jejich stanicích.

A tak celý tento systém způsobů nabí-
jení motivoval elektromobilistu hledat
pouze v sítích “těch velkých“, se kterými
má již smlouvu a na klíčcích od vozu se
mu pohupuje identifikační čip, lépe ře-
čeno několik čipů, protože co kdyby ná-
hodou…

Naštěstí žijeme v moderní a rychle se
rozvíjející době ve všech směrech, a tak
s elegantním řešením přicházejí v sou-

časnosti informační technolo-
gie, zejména pak chytré
telefony, respektive aplikace
pro ně napsané. Tyto musejí
zajistit integraci různých sítí
a typů nabíjecích stanic, růz-
ného hardwaru od všech
různých výrobců, podporu a
rozdílné cenové politiky, a
při tom  jednotné výstupní
prostředí pro koncového
uživatele, jednoduché ovlá-
dání a funkčnost, a konečně
co největší pohodlí při
platbě za spotřebovanou
energii.

Mobilní aplikace systému Polyfazer je
přesně takovým nástrojem. Sdružuje v
sobě všechny výše uvedené atributy. Jak
energetičtí giganti, tak provozovatelé
jedné či několika samostatných nabíje-
ček mají nyní možnost nabízet své služby
nezávisle na existenci smluv a předplat-
ného, a koncoví uživatelé jich zároveň
mohou volně využívat bez zbytečného
stresu jak pravidelně, tak i jednorázově.

Aplikace Polyfazer zajišťuje jedno-
duché a intuitivní ovládání nabíjecí
stanice, přehledné sledování celého
procesu a nakonec i pohodlnou platbu
za energii prostřednictvím platební
karty nebo prémiových SMS. Samo-
zřejmostí je vyhledávání nejbližší nabí-
ječky v seznamu stanic nebo na mapě
na základě aktuální GPS pozice mobil-
ního telefonu. Tato aplikace je dostup -
ná pro oba nejrozšířenější operační
systémy a je k dispozici zcela zdarma.

Takže, buďte elektro-mobilní!
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Systém Cube společnosti Mur-
relektronik je výkonný decen-

tralizovaný sběrnicový systém,
který se používá v mnoha strojích
a zařízeních. Má modulární struk-
turu a díky množství vstupních, vý-
stupních a multifunkčních modulů
a široké škále funkčních modulů
(např. IO link, RS 485 atd.) mohou
být instalace přizpůsobeny přesně
na míru konkrétním požadavkům
daného využití. Systémovým kabe-
lem jsou přenášena komunikační
data i napájecí napětí, přičemž ke
čtyřem větvím každého sběrnicového
uzlu lze připojit až 32 modulů. Rozhodu-
jící výhody systému Cube přináší konek-
torové připojení, kompletně zalitý plášť
modulů, charakteristické multifunkční
kanály a rozsáhlé diagnostické možnosti.

Vyhodnocení diagnostických dat a je-
jich využití představovalo dosud spoustu
práce pro programátora. Tuto práci bylo
často nutné provádět pro každé zařízení
zvlášť, protože různé řídicí systémy vyža-
dují různé diagnostické koncepce. U ně-
kterých řídicích systémů nemohl být
dosud dokonale využit kompletní rozsah
diagnostických možností. Důsledek:
chyby nebylo možné dostatečně rychle
lokalizovat, v nejhorším případě dochá-
zelo k dlouhým provozním výpadkům.
To stálo čas, peníze a nervy.

S tím je teď konec!
S novou diagnostickou bránou Cube67

máte k dispozici šikovný nástroj, který ze
systému Cube velmi jednoduše a rychle
získá diagnostická data a poskytne je dále.

Díky své robustní konstrukci a osvěd-
čenému pouzdru je tato diagnostická
brána předurčena pro použití v drsném

průmyslovém prostředí. Zapojuje se do
vedení mezi sběrnicovým uzlem Cube a
(až) čtyřmi větvemi. Prostřednictvím stan-
dardního ethernetového rozhraní je dia-
gnostická brána propojena s nadřazenou
komunikační rovinou.

Kompletní znázornění 
topologie
Když se spustí systém Cube, načte

diagnostická brána celou topologii a ná-
sledně celou procesní komunikaci a
všechna diagnostická hlášení. Modul
tato data vizuálně upraví a znázorní
všechny informace - bez ohledu na sy-
stém řízení a bez jakéhokoli dalšího soft-
waru - v libovolném prohlížeči a také
nezávisle na platformě, vždy stejným
způsobem. Každý, kdo má přístup ke ko-
munikační síti, může přistupovat k těmto
datům, například na HMI, pomocí ta-
bletu nebo počítače v kanceláři.

Na obrazovce se automaticky zobrazí
uspořádání modulů jako přehledná to-
pologie a rovněž ve formě tabulky. Zob-
razí se zde veškerá provozní data,
například stavy jednotlivých vstupů a vý-
stupů. Diagnostická hlášení systému se

zobrazí jak graficky
v topologii, tak i v
přehledné tabulko -
vé formě.

Velkou výhodou
tohoto nástroje je
paměť diagnostic-
kých hlášení. V ní se
zaznamenávají “pře-
chodné chyby“, tj.
chyby, které se vy-
skytují pouze do-
časně, například
pokud při porušení

kabelu dochází v určitém úhlu na dráze
vlečného řetězu k přerušení kontaktu
nebo pokud se některý senzor vždy v ur-
čitou denní dobu “přehřívá“ z důvodu
slunečního záření. “Přechodná chyba“,
která již není akutní, se v řídicím systému
již nezobrazuje. Je v podstatě “odstra-
něná“. To je však špatně, protože často je
taková chyba předzvěstí počínajícího
většího problému.

Označení modulů a chybová
hlášení ve formátu prostého
textu
Nástroj poskytuje ke stažení přehled-

nou tabulku ve formátu CSV, která obsa-
huje přehled modulů, komponent a také
všech vstupů a výstupů daného řešení. V
této tabulce je možné přiřadit název
komponentám a spravovat označení pro
všechny možné chyby ve formátu pro-
stého textu. Tato tabulka se zpětně im-
portuje a nástroj pak používá tyto názvy
a označení.

Uživatel tak neuvidí - jak ve znázor-
nění topologie, tak i tabulkovém se-
znamu - již žádná “zakódovaná“ chybová
hlášení, ale jasná oznámení jako „Zkrat

Diagnostika hračkou
Sběrnicový systém Cube společnosti Murrelektronik nabízí rozsáhlé diagnostické možnosti. Nová diagno-
stická brána Cube67 (gateway) přístup k těmto datům nyní ještě více usnadňuje. Toto řešení se snadno im-
plementuje, zajišťuje jasná hlášení při poruše a díky rychlejšímu odstranění poruch umožňuje vysokou
disponibilitu strojů a zařízení.
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na hydraulickém agregátu“ nebo „Přeru-
šení vodiče na analogovém snímači,
port dva čerpací jednotky“. S takovými
informacemi se závady najdou rychle.

Aby bylo možné chyby také rychle
odstranit, je možné prostřednictvím CSV
souboru do systému importovat do-
konce i pokyny pro postup s konkrétními
návrhy řešení, např. „Zavřít ventil“ nebo
„Vyměnit vedení“. V ideálním případě
bude v tabulce uloženo i identifikační
číslo dílu, který je třeba vyměnit a tím se
odstranění závad urychlí.

Data diagnostické brány Cube67 je
možné uložit pro export nebo pro statis-
tické průzkumy. Nabízí se tak například
možnost počítat cykly spínání vstupů a
výstupů, a tyto informace použít pro
prediktivní údržbu v pravidelných inter-
valech. Prostřednictvím formátu výměny
dat lze data použít i pro jiné systémy a in-
tegrovat přímo do různých aplikací, na-
příklad ERP a cloudové systémy.

Nová dimenze decentralizovaného napájení
Emparro67 Hybrid

Plně zalité (IP67) spínané zdroje Em-
parro67 v odolném kovovém pouz-

dře zaujmou vysokou energetickou účin -
ností - využije se až 93,8 % vložené ener-
gie. Velkou výhodou tohoto decentralizo-
vaného řešení je, že převod napětí z 230
VAC na 24 VDC již neprobíhá v rozvaděči,
ale přímo u spotřebiče, čímž se snižují
ztráty ve vedení na minimum. Rozvaděče
pak mohou být konstruovány menší, v ně-
kterých aplikacích je lze zcela vynechat.

Nový spínaný zdroj Emparro67 Hybrid
má dva integrované Mico kanály pro

elektronickou proudovou kontrolu, např.
pro samostatné součásti zařízení, sen -
zory, akční členy nebo, což je zvláště zají-
mavé, pro sběrnicové moduly. Samo -
statně s ním lze kontrolovat jak napájení
senzorů a modulů, tak i napájení akčních
členů připojených sběrnicových systémů.
To zaručuje maximální provozní spoleh-
livost. Mico kanály pro sledování dvou zá-
těžových obvodů 24 VDC lze nastavit na
různé hodnoty proudu. Vypínací chování
se řídí zásadou: „co nejpozději, kdy je to
možné, co nejdříve, kdy je to zapotřebí“.

Emparro67 Hybrid disponuje rozhra-
ním IO-Link (konektor M12) a může jako
zařízení komunikovat s nadřazeným IO-
Link masterem. Díky tomu je možné po-
užít Emparro67 Hybrid v plně propo -
jených inteligentních aplikacích. Kon-
krétním příkladem aplikace je sledování
životnosti zařízení. Společnosti vyrábějící
stroje a zařízení mohou využít funkcí
prediktivní údržby k rozvoji nových ob-
chodních modelů.

Pro více informací navštivte
www.murrelektronik.cz

Inovativní spínaný zdroj Emparro67 Hybrid od společnosti Murrelektro-
nik je “multitalent“ s rozmanitými přednostmi: jeho výhodou není jen
přesun elektrického napájení z rozvaděče do prostoru zařízení, ale po-
mocí dvou integrovaných kanálů pro kontrolu zátěžového obvodu 24
VDC navíc sleduje proud a zajišťuje tak vysokou provozní spolehlivost.
Rozhraní IO-Link umožňuje komplexní a transparentní komunikaci.

Nejrůznější 

možnosti využití
Výhody diagnostické brány Cube67 

využijí nejrůznější osoby podílející se 
na životním cyklu strojů a zařízení, například: 

• Technik uvádějící zařízení do provozu, který může pomocí diagnostické brány
prohlížet topologii a včas odhalit slabá místa, jako jsou zkraty nebo chyby to-
pologie (tj. rozdíly mezi požadovanou a skutečnou konfigurací). Modul je velmi
užitečný také pro IO testy.

• Servisní technik výrobce stroje nebo zařízení, který může dočasnou integrací
diagnostické brány rychle lokalizovat chyby a rychle je opravit, aby byla zajiš-
těna vysoká disponibilita stroje. Také dlouhodobá integrace je zajímavá, pro-
střednictvím vzdáleného přístupu poskytuje vhled do stroje nebo zařízení a
umožňuje například vzdáleně instruovat elektrikáře na místě.

• Operátor stroje nebo zařízení, který trvale integruje diagnostickou bránu a
může včas reagovat na hrozící problémové situace. V nejlepším případě budou
také do systému začleněny pokyny pro konkrétní chybové případy - a servisní
pracovník již může cestou ve skladu vyzvednout správný náhradní díl.

Pro více informací navštivte www.murrelektronik.cz



Internetový portál v tištěné edici v jarO – létO 2017

Většina firem hledá dodavatele na in-
ternetu. Standardně se hledají poskyto-
vatelé konkrétní služby, jejich pobočky a
relevantní reference. Proto se vyplatí dát
si na webové prezentaci záležet.

Projektová dokumentace
má své místo i na webu
„Základem je vždy velmi pečlivá pří-
prava projektu,“ vysvětluje vedoucí vý-
voje digitální agentury AITOM Ing.
Tomáš Odl. „Troufnu si říct, že je stejně
důležitá u tvorby webu jako u návrhu
rozvodné sítě paneláku. Jakmile ne-
víte, jaké jsou cíle, co a kam má vést,
pracujete poslepu. Zeptejte se tech-
niků – tak se pracovat prostě nedá.“ 
Jak vypadá kvalitní web velkoob-

chodní firmy s elektromateriálem a sví-
tidly, můžete vidět v případové studii na
protější straně.

Projektovou dokumentaci zpracovává
AITOM v rámci tzv. vstupní studie. Jedná
se o soubor analýz a návrh strategie, jak
dosáhnout požadovaných cílů. V rámci
analýz se zjišťují mimo jiné potřeby,
obavy a očekávání zákazníků, web s nimi
vždy musí korespondovat.

„Podobnou vstupní
studií by měl začí-
nat každý projekt.
Výstup tvoří zadá-
vací dokumentaci a
informační struk-
turu webových
stránek. Díky zna-
losti situace, mů-
žeme přizpůsobit web tak, aby
koreloval s požadavky zákazníků,”
vysvětluje Ing. Odl.

Vstupní studii zpraco vával AITOM např.
pro ELKOV elektro (viz str. 19). Díky informa-

cím mohl ELKOV na -
 stavit lé pe koncepci

věrnostního programu. Díky ní firma získa -
la nové zákazníky a dokonce loni bodova -
la v soutěži Internet Effectiveness Awards
o nejefektivnější digitální projekt roku.

Online testování prověří
kvalitu webu
V digitálním prostředí neexistují kvali-

tativní normy, které by zřejmě určovaly,
jaké parametry musí kvalitní weby splňo-
vat. Základním pravidlem je podle Ing.
Odla vycházet z očekávání zákazníků. Mi-

moto musí být web přehledný a intuitivně
navigovat k nějakému obchodnímu cíli
(například odeslání poptávky, stažení ka-
talogu nebo objednávce zboží). 

Jak poznáte, že právě váš web je pro
uživatele přehledný? Ideální je si web otes-
tovat na reálných zákaznících. Testování za-
hrnuje modelové úkoly (například: najděte
a poptejte službu) a hloubkové rozhovory.

„Testování s uživateli je nejsnadnější
cesta, jak se chyb na webu vyvaro-
vat. Podle výzkumů stačí 5 te sterů,
aby odhalili 80 % závažných chyb.
Základní test zvládnou firmy bez
problémů samy, přesto testuje jen
minimum z nich,“ doplňuje vedoucí
marketingu Michal Vaníček. 
V listopadu jsme spustili projekt

Pojďme testovat! Na webových strán-
kách www.pojdmetestovat.cz si lze
stáhnout detailní manuál k testování.

Co je to vstupní studie?
Vstupní studie je metodický soubor

marketingových a technických analýz,
nákresů webu a konverzních cest k po-
žadovaným cílům – může se skládat až z
10 různých analýz. Součástí studie je také
návrh marketingové strategie, jak stano-
vených obchodních cílů dosáhnout. 

Vstupní analýza řeší koncepci webu
tak, aby přinášel nové poptávky a tudíž
svému majiteli dlouhodobě vydělával.
Takto vytvořená studie též slouží jako za-
dávací projektová dokumentace k nově
vznikajícímu webu. 

Více na www.vstupnistudie.cz.

jak vytvořit web, který přinese nové zakázky
I technologické firmy, které zajišťují montáže a rozvody,
mohou díky kvalitnímu webu získat další zákazníky. 
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Na letošním veletrhu AMPER roz-
hodně nebude chybět nové ře-
šení pro automatizaci EPLAN

Cogineer, které je plně integrováno do
platformy EPLAN. Jedná se o inovativní,
kompletně nově vyvinutý software, s
jehož pomocí mohou uživatelé konfigu-
rovat schémata elektrického a fluidního
zapojení pouhým jedním stisknutím tla-
čítka. Čím je unikátní: Dodavatel řešení
EPLAN tak vyvinul automatizační software
na bázi konfigurace, který může ihned
začít používat každý uživatel platformy
EPLAN. Bez jakýchkoliv překážek, bez ča-
sově náročného zaškolování – zato s velmi
rychlými výsledky. 

Za těmi v aplikaci EPLAN Cogineer
stojí dvě funkční oblasti: V nástroji Desig-
ner se definují pravidla a nástroj Project
Builder poskytuje automaticky vytvořená
uživatelská rozhraní pro konfiguraci a
automatické vytváření projektů. Project
Builder mohou používat uživatelé s nulo-
vými znalostmi o platformě EPLAN. 

Jednodušší znamená lepší
Dieter Pesch, vedoucí úseku Řízení vý-

robků a vývoje ve firmě EPLAN, vysvětluje:
„Vyvinuli jsme řešení, které se vyznačuje mi-
mořádně snadným ovládáním a zároveň

má velmi inovativní funkce.“ Hlavní výho-
dou aplikace je její jednoduchost. Mechat-
ronická pravidla a konfigurační rozhraní lze
jednoduše a rychle vytvořit bez znalostí
vyššího programovacího jazyka. Další od-
borné znalosti ohledně použití externího
softwaru, například znalosti aplikací Excel,
VBA nebo HTML, nejsou nutné. Stačí jen
základní zkušenosti z oblasti tvorby maker.  

Makra pro stanovení pravidel
Heslo “makra“: Právě makra anebo též

existující vzorové projekty slouží jako zá-
klad pro vytváření pravidel. K tomu se po-
užívá jednoduchá technika proměnných a
jednoduché logické operandy, například
pro generování dílčích funkcí obvodu, tak-
zvané minikonfigurace, nebo pro kom-
pletní projekty s různými variantami či bez
nich. Přitom nehraje vůbec žádnou roli to,
jestli jsou schémata zapojení uspořádána
podle funkčních struktur nebo vytvořena
ze specificky výrobního pohledu. EPLAN
Cogineer spolupracuje s každým uživate-
lem přesně tam, kde se uživatel nachází, a
nevyžaduje změnu způsobu projektování.

Automatizace – jednoduché 
konfigurační řešení pro každého
Na veletrhu AMPER 2017 bude mít svou
premiéru revoluční řešení pro automati-
zaci EPLAN Cogineer, které bude v Brně
poprvé představeno coby doplněk sy-
stému EPLAN Electric P8. Kompletně
nově vyvinutý software pro automatické
generování schémat elektrického a fluid-
ního zapojení přináší dvě hlavní výhody:
rychlý vstup a působivé výsledky jedi-
ným stisknutím tlačítka. Uživatelé mají
do aplikace přímý vstup. Tento software,
plně integrovaný do platformy EPLAN,
nabízí maximální jednoduchost a po-
hodlné ovládání. Hluboké odborné zna-
losti ohledně konfigurace nebo správy
variant nejsou vůbec nutné – stačí jen
standardní vědomosti o tvorbě maker. EPLAN Cogineer – nové automatizační řešení plně integrované do platformy EPLAN.

EPLAN Cogineer Designer.
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Praktický příklad
To si můžeme velmi rychle znázornit na

příkladu řízení motoru. Při “klasickém“
projektování se kompletní řízení vloží buď
manuálně jako makro nebo se zkopíruje
a vloží ze vzorového projektu pomocí
funkcí Kopírovat a Vložit. Uživatel poté
ručně upraví, resp. vypočítá všechny pro
příslušný projekt specifické informace,
data konstrukčních částí a průřezy vodičů.
Zde se jedná o náročné pracovní kroky,
při nichž lze snadno udělat chybu, pokud
se na něco zapomene.  

EPLAN Cogineer nabízí pro řízení mo-
toru minikonfigurátor. Ve velmi jednodu-
chém uživatelském rozhraní vybere uživatel
všechny důležité parametry a EPLAN Cogi-
neer poté vygeneruje správné řízení, které
se objeví ve schématu zapojení. Uživatel se
již nemusí trápit výběrem spouštěče mo-
toru nebo dimenzováním kabelů. Obojí za
něj udělá nový automatizační software na
základě uložených pravidel. Zbývající doku-
mentace pak už může proběhnout opět
“klasickým způsobem“. Mimochodem:
Zobrazené konfigurační rozhraní pro řízení
motoru vzniká podle definovaných pravi-
del. Změní-li se toto pravidlo, změní se na
pozadí automaticky také konfigurační roz-
hraní. EPLAN Cogineer se tak sám přizpů-
sobí požadovanému způsobu práce. 

Na druhou stranu je software EPLAN
Cogineer také schopen vytvořit jediným
stisknutím tlačítka kompletní projektové
dokumentace. Ve vyobrazeném příkladu
se kompletní dokumentace brusky vyge-
neruje na základě všech možných variant
stroje (volitelných provedení), protože v
aplikaci EPLAN Cogineer jsou již veškeré
detaily uloženy.

I pracovníci bez znalostí aplikace
EPLAN tak mohou pomocí nástroje Pro-
ject Builder ze softwaru EPLAN Cogineer
například ve fázi zpracování nabídky vy-
tvořit podrobnou předběžnou dokumen-
taci stroje nebo zařízení. Nabídka působí
výrazně kvalitnějším dojmem a odlišuje
se od nabídek konkurence.

Podpora norem a standardů
EPLAN Cogineer nabízí absolutní kon-

zistentnost dat od strukturování výrobků
až po konkrétní realizaci projektu a je po-
mocníkem při dodržování norem a stan-
dardů. Tím je zajištěna nejvyšší možná
přesnost a maximální účinnost. Uživatel
profituje ze dvou rozhodujících výhod.
Zaprvé: Z bezchybné realizace definova-
ných pravidel a struktur, a tím i vysoké
kvality výsledku konfigurace. Zadruhé: Za
stejnou dobu lze vytvořit podstatně více
projektů, než jak tomu bývalo pomocí ko-
pírování a vkládání stránek a maker. 

Rychlé výsledky
První projekt je vytvořen během velmi

krátké doby, také díky intuitivně ovláda-
nému rozhraní. EPLAN Cogineer je totiž
velmi jednoduchým automatizačním ná-
strojem pro vytváření projektů jak pro pří-
ležitostné, tak i pro pokročilé uživatele.
Bez ohledu na to, zda jsou stroje/zařízení
strukturovány již podle funkčních aspektů
nebo hierarchicky uspořádány způsobem
specifickým pro dané zařízení. Také co se
týká zvolené pracovní metodiky, používá
toto řešení modulární konfigurační po-
stupy: Smíšené klasické pracovní metody
a konfigurace, například s manuálními a
konfigurovatelnými dílčími projekty, lze
kombinovat dle potřeby. 

EPLAN Cogineer se hodí pro použití
ve firmách všech velikostí i všech oborů.
Ať už se jedná o výrobce strojů či zařízení,

poskytovatele služeb nebo dodavatele
energií: Tento software se stane pro kaž-
dého uživatele univerzálním automatizač-
ním nástrojem, který mu přinese úsporu
času a zvýšení kvality při projektování.
Software je kompletně integrován do roz-
hraní platformy EPLAN a od 1. května
2017 bude k dispozici pro licence sy-
stému EPLAN Electric P8 od stupně kon-
figurace “Select“.  

Závěr 
„Stoprocentní konzistentnost dat od

návrhu až po konstrukci umožňuje našim
uživatelům přesnou realizaci zákaznicky
orientovaných projektů pomocí softwaru
EPLAN Cogineer v této oblasti bez jaké-
koli ztráty času,“ rekapituluje výhody 
Dieter Pesch. „A to zcela nezávisle na oso-
bách, jež se na procesu podílejí.“ Vše je
centrálně uloženo a vše lze kdykoliv vyvo-
lat. Výsledek: Řešení pro každého, které
baví a zároveň šetří čas i peníze.

www.eplan.cz

Výhody aplikace
EPLAN Cogineer: 
Vstup bez překážek
• Účinnost: produktivita, která

se spouští ihned po instalaci
• Uživatelské rozhraní: auto-

matické, bez programování
• Zábava: jednoduché ovlá-

dání a rychlé osvojení
• Použitelnost: na libovolnou

metodu projektování a
strukturu projektu

• Kompletní integrace: do
platformy EPLAN

• Zabezpečení know-how: po-
užití specifických firemních
standardů

• Bez nutnosti programova-
cích znalostí nebo odbor-
ných vědomostí

Funkční oblast Project Builder v aplikaci EPLAN
Cogineer se odvíjí od normy nástroje Designer.
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Co je CPR?
Evropské nařízení

o stavebních výrob-
cích (CPR) si klade za
cíl zajistit spolehlivé in-
formace o vlastnostech
vyŕobků používanyćh v budo-
vách, jako jsou podlahy, stropy a
obklady. Toho se dosahuje harmonizo-
váním pravidel pro zkoušení a klasifikaci
stavebních výrobků.

Každý, kdo chce uvést na trh stavební
výrobek, musí tento výrobek zkoušet,
klasifikovat a označit štítkem podle pra-
videl EU obsažených v CPR.

Nyní se toto nařízení týká i kabelů.

Nová
norma
pro kabely Nová koordinovaná norma EU

byla vydána v roce 2015 a stane
se povinnou 1. července 2017.
Tato nová nor ma je začleněna do
CPR a tyḱá se požární klasifikace
a zkušebních metod pro kabely
používané v budovách.

http://www.nktcables.cz/index.html
http://www.nktcables.cz/index.html
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Společná klasifikace 
požárních vlastností 
Jelikož jsou požární vlastnosti staveb-

ních výrobků důležité pro požární bez-
pečnost, máme nyní společné nařízení
EU pro požární klasifikaci a zkušební me-
tody pro kabely používané v budovách.
Nová norma EN 50575 se vztahuje na si-
lové, telekomunikační a sdělovací kabely
pro trvalé instalace v budovách.

Povinné značení CE
Označení CE bude pro
kabely podléhající této
normě povinné. Nej-

později 1. červen ce 2017 se nové ozna-
čení CE objeví na obalech a všechny
národní normy, které jsou v rozporu s
novou normou, přestanou platit.

Přechod na novou společnou normu
a povinné značení CE probíhá v době od
1. července 2016 do 1. července 2017.
Během přechodu na novou normu je
možné kupovat kabely, které byly zkou-
šeny podle nové i dřívější normy. 

Po 1. červenci 2017 bude nová norma
povinná.

Podmínky pro označení CE
Výrobci, kteří chtějí označit své

výrobky CE, musí vypracovat Prohlášení
o vlastnostech (DoP). Vypracováním DoP
vyŕobce garantuje, že vyŕobek plní poža-
davky uvedené v normě.

Výrobce musí vytvořit DoP pro každý
stavební výrobek.

Prohlášení o vlastnostech (DoP)
Prohlášení o vlastnostech (DoP) uvádí

nejdůležitější vlastnosti výrob ku. Vlast-
nosti jsou hodnoceny a popsány jed-
notným evropským způsobem. Výrobky
tak lze porovnávat bez ohledu na to, kde
byly vyrobeny.

DoP také obsahuje informace o po-
užití výrobku, o výrobci a o případném
zapojení třetí strany do kontroly výroby.

Výrobek je proto
schváleny ́pro ozna-
čení CE jen tehdy,
když byl testován a
má platné DoP.

Nové požární třídy pro kabely
Dřívější požární třídy pro kabely jsou

nahrazeny novyḿi klasifikacemi podle
normy EN 50575. EN 50575 spojuje
normy pro zkoušení několika parametrů,
což znamená, že kabely budou zkoušeny
na energeticky ́obsah, šíření ohně, kouř,
kyselost, sálání tepla a tvorbu kapiček (ho-
řících kapiček z plastů, které šíří oheň).

Existuje sedm nových tříd: 
Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca

PVC, bezhalogenové kabely 
a CPR
Nepřítomnost halogenů není požada-

vek podle CPR. Když však mluvíme o po-
žární bezpečnosti, je nejdůležitější rozdíl
mezi bezhalogenovyḿ kabelem a kabe-
lem s PVC ten, že bezhalogenové kabely
produkují značně menší množství škod-

livých látek a méně kouře, když hoří.
Protože tvorba kouře a šíření jedovatyćh
částic jsou dvě z kritérií v nové normě,
mají bezhalogenové kabely větší šanci
na vyhovění novyḿ požadavkům.

Zkoušeno v našich vlastních
laboratořích
Materiály, které používáme v našich

výrobcích, jsou zkoušené a uznané ve
vlastních laboratořích nkt cables. Tyto la-
boratoře mají odpovídající kapacitu a
zkušenosti k provádění úplných požár-
ních zkoušek a zkoušek vlastností mate-
riálu, což bylo využito při práci na splnění
novyćh požadavků CPR. Kromě vyv́oje
novyćh materiálů neustále zkoušíme vlast-
nosti stávajících vyŕobků, abychom byli
schopni stále nabízet kabely světové třídy.

Koho se bude tato nová norma
týkat?
• VýRoBCů
Vlastnosti výrobku musí odpovídat

vlastnostem uvedeným v Prohlášení.
Proto se od výrobce, který vyrábí kabely
podle nové normy, vyžaduje, aby využil
nezávislého orgánu ke zkoušení a kon-
trolování závodu. Výrobek by měl být
označen CE pouze tehdy, když byl zkou-
šením schválen a bylo sepsáno DoP.
Všechny obaly nkt cables, na které se
vztahuje CPR, budou mít kromě ozna-
čení CE i štítek s požární třídou CPR. w 

Třída Vysvětlení

Aca platí pro nehořlavé výrobky, jako
jsou kabely s keramickou izolací

B1ca představuje vrcholnou třídu z po-
hledu hořlavosti kabelů

B2ca, Cca odpovídá kabelům, které mohou
přispívat k určitému šíření požáru

Dca odpovídá požárním vlastnostem,
jaké má normální dřevo

Eca je vytvořena pro kabely, které zpo-
malují šíření plamene při malých
požárech, ale pro které nebyla sta-
novena tvorba tepla a kouře

Fca znamená, že nebyly určeny žádné
požární vlastnosti
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• ARCHiTEKTů A PRojEKTANTů
Stavební inženýři, architekti a projek-

tanti, musí znát tuto novou normu, čeho
se týká, na které výrobky se vztahuje a
jak vybrat správný kabel pro příslušnou
třídu stavby.

• VELKooBCHodNíKů
Velkoobchodníci musí znát, čeho a

jakyćh vyŕobků se nová nová norma tyḱá
a mít na skladě správny ́sortiment. Velko-
obchodník bude považován za výrobce
v případech, kdy bude jako první uvádět
neevropské vyŕobky na trh (viz informace
pro výrobce).

• MoNTážNíCH fiREM
Montážní firmy musí znát tuto změnu a

volit správné kabely na základě specifi-
kací, vyḱresů či podobné dokumentace.
Tyto kabely se nezmění ve smyslu vzhledu
a názvu. Důležité je zkontrolovat, zda má
kabel označení CE a správnou požární
třídu. Kompletní informace o požárních
vlastnostech kabelu lze nalézt v Prohlášení
o vlastnostech (DoP) na našich webovyćh
stránkách.

Všechny obaly nkt cables budou
ozna čeny CE a třídou CPR.

Příprava na novou normu
V nkt cables rozumíme CPR. Aby-

chom splnili požadavky EN 50575, vyvi-
nuli jsme naše postupy a procesy tak,
abychom mohli zkoušet kabely podle
platných směrnic a s kontrolami od tře-
tích stran. To znamená, že naše kabely
splňují veškeré aktuální požadavky na
vlastnosti a klasifikaci.

Všechny naše testy se provádějí v na-
šich laboratořích. Máme dobrou znalost
CPR a nových požárních tříd. Jsou to
znalosti, které nás a naše zákazníky při-
pravují na novou normu. Když volíte
vyŕobky od nkt cables, můžete si byt́ jisti,
že parametry našich kabelů plně odpo-
vídají nové směrnici CPR.

Kontaktujte nás, 
pokud chcete vědět o CPR více:
Budeme rádi, když se na nás obrátíte 
s dotazy nebo navštívíte stránku 
nktcables.cz/cpr, kde jsme shromáž-
dili všechny informace o CPR.

nkt cables s. r. o.
Průmyslová 1130, 272 01 Kladno
info.cz@nktcables.com
nktcables.cz/cpr

http://www.nktcables.cz/index.html
http://www.nktcables.cz/index.html


Chytrá hůl 
upozorňuje rodinu

v případě pádu
Francouzský start-up Nov'in za-

nechal svou stopu na CES v Las
Vegas díky své chytré holi, která je

určena pro seniory nebo lidi se sní-
ženou mobilitou. Několik staletí sta-

rou pomůcku vylepšili pohybovými
senzory, vestavěným akcelerometrem a
gyroskopem pro sledování pohybu uži-
vatele. 

Kromě pohybových čidel je Smart-
cane vybavena také varovným systé-
mem, který se připojuje přímo k síti
GSM. V případě pádu nebo mimo-
řádné události, může být hůl použita k
odeslání upozornění na pečovatele,
který pak může uživateli hole poslat
signál, že je na cestě k němu. Data shro-
mážděná z hole jsou odeslána na za-
bezpečený server.  K pochopení zvyků
a pohybů uživatele zpracovávají data
algoritmy umělé inteligence. Z nich pak
odvozují nízkou aktivitu, únavu a další
změny v chůzi, které mohou být spo-
jeny se zhoršujícím se zdravotním sta-
vem. Společnost musela řešit také
design hole, jenž v sobě ukrývá nové
technologie. Zároveň musí hůl být
lehká a ergonomická. S tím ji pomohla
firma Maison Fayet, dlouholetý výrobce

holí. Výsledkem je jednoduchá leštěná
hůl, která skrývá senzory v rukojeti.
Takže lidé zvyklí na tradiční konstrukci
nebudou mít žádný problém s používá-
ním této hole, která má přijít na trh kon-
cem tohoto roku.

Whillův terénní invalidní
vozík je navržen pro ne-
rovné povrchy

Přes dva miliony lidí se v Americe
musí spolehnout na invalidní vozík.
Přesto konstrukce invalidního vozíku
nezaznamenala během posledních let
výrazný pokrok. Zatímco některé
společnosti začaly navrhovat a
montovat silnější stroje, které
pomáhají lidem s postižením
jezdit po ulicích, většina elek-
trických invalidních vozíků je
i nadále příliš objemná při
vjíždění do dveří a vchodů a
vozíky mají tendenci uvíz-
nout v zatáčkách či na
nerovných površích. 

Nejnovější model od Whilla je ale na-
vržen tak, aby dodal odvahu svým uži-
vatelům. Model M je terénní elektrický
vozík v robustním provedení s koly
“omni“. To umožňuje lidem s roztrouše-
nou sklerózou a poraněním míchy po-
užívat tento vozík jak doma tak i venku. 

Firma má také plány představit sa-
mořiditelný vozík pro osoby se zdravot-
ním postižením, což naznačuje, že
vestavěný software má potenciál vyvíjet
se v době, kdy budou samořiditelné
technologie dostatečně vyspělé i pro
jízdu invalidních vozíků. (r)

technologie pro hendikepované

Pohon na všechna 4 kola

Brzdy: elektromagnetické

Dojezd: 24 km

Max. svah: 10 O

Nosnost: 100 kg; Hmotnost vozíku: 115 kg

Velikost
překážky:
7,5 cm

Max. rychlost: 9 km/hod.
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Liftware pomůže lidem s třesem rukou se najíst
Příbor, který umožňuje lidem s poruchami pohybu jako je třeba Par-
kinsonova choroba, jíst jídlo bez jakékoliv pomoci. Liftware je vlastně
stabilizační rukojeť, kterou můžete připojit na vidličku nebo lžíci.
Rukojeť je schopna snížit třes ruky až o 70 %. 
Využívá počítačový systém pro detekci
pohybu ruky. Ten pak vyrovnává po-
hybem v opačném směru a třes
tak stabilizuje.



jedním z lídrů působících dlouhodo -
bě na českém trhu v oblasti zajištění
dodávek elektrické energie pro pří-

pady výpadků distribuční sítě je společ-
nost RENTAL.CZ. Prostřednictvím své
půjčovny elektrocentrál nabízí velmi ele-
gantní řešení, jak těmto nepříjemnostem
předejít nebo je, v případě, že nastanou,
vyřešit. Elektrocentrála resp. motorgene-
rátor je zařízení, které se skládá ze záže-

hového nebo vznětového motoru a alter-
nátoru či generátoru, a slouží k výrobě
elektrické energie. Zjednodušeně řečeno
je tedy záložní energie uložena v palivu,
což je většinou motorová nafta. Díky jed-
noduché údržbě a možnosti doplňování
paliva za provozu, je dieselagregát velmi
spolehlivé a praktické zařízení. Moderní,
elektronicky řízené dieselagregáty umož-
ňují také plnit stále přísnější emisní limity,

a to při velmi rozumné míře spotřeby pa-
liva. Tyto elektrocentrály jsou vybaveny ří-
dicími systémy a v případě výpadku
energie se podle požadavků zákazníka
spouštějí manuálně nebo automaticky,
popřípadě pomocí dálkově ovládaného
startu. Vše s možností dálkového monito-
ringu. Společnost RENTAL.CZ disponuje
elektrocentrálami s výkonovým rozsahem
od 3 kVA (2kW) do 1600 kVA (1280kW).
Jako jediní v ČR poskytují TWIN PACK za-
pojení agregátů až do výkonu 900 kVA s
možností synchronizace na jedno výstup-
ního napětí. Ve svém portfoliu má rovněž
připraveny stroje ve verzi SUPER SILENT
o výkonu 110 kVA.

Dieselagregáty nacházejí uplatnění
jako špičkové záložní zdroje, ale také jako
zařízení určené k tomu, aby zajistilo ne-
přetržité dodávky elektrické energie.
Vedle stacionární verze pro dlouhodo-
bější umístění existuje také mobilní vari-
anta. Ta samozřejmě umožňuje nasazení
agregátu i při mimořádných událostech.
Zvláště v těchto případech jsou kladeny
velké nároky nejen na dostatečný výkon,
spolehlivost, mobilitu, ale i na jednodu-
chou a nenáročnou údržbu. Důležitá je
také rychlost zprovoznění přímo na místě
potřeby. Nejčastěji jde o odvětví jako
např. průmyslová výroba a stavebnictví,
kde je třeba nasazení agregátu v případě
operativního zvýšení počtu strojů nebo v
energetice v případě poruchy či absence
trafostanic nebo rozvodné sítě. Dalším
častým využitím agregátů jsou sportovní a
kulturně společenské akce a živé přenosy.
Nesmíme také zapomenout na mimo-
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Potřebujete spolehlivě řešit výpadky elektrické energie?

Volejte RENTAL.CZ!
Svou závislost na elektřině si většinou začneme uvědomovat tehdy, kdy se

nám jí nedostává. Postihne-li výpadek elektrické energie průmyslový 
podnik, výrobní provoz nebo nemocnici, nastává velký problém. 

Pro provozy závislé na dodávce elektrické energie to může 
znamenat značnou ekonomickou ztrátu nebo dokonce 

katastrofu. Ať je tedy odstávka plánovaná nebo 
nečekaná, je třeba ji řešit.

Ústecký kraj
4 hodiny

Liberecký kraj
4 hodiny

Královehradecký 
kraj

4 hodiny

Pardubický kraj
4 hodiny

Olomoucký 
kraj

3 hodiny

Moravskoslezský 
kraj

2 hodiny

Zlínský 
kraj

4 hodiny

Jihomoravský 
kraj

4 hodiny

V
3 hodiny

4 hodiny

ký kraj
4 hodiny

Karlovarský 
kraj

4 hodiny
2 hodiny

OPAVA
MIROŠOVICE

Dojezdové
časy

RENTAL.CZ


řádné události, jako jsou živelné pohromy,
např. sněhové kalamity, povodně apod.

RENTAL.CZ je schopna na základě
poptávky klienta navrhnout individuální
řešení. Tato služba zahrnuje kompletní re-
alizaci náhradní dodávky elektrické ener-
gie včetně zálohování, rozvodů, přejezdů
(silničních chrániček), ale také tankova-
cích zařízení, nádrží atd. To vše formou zá-
půjčky.

O vše, a to nejen při montáži a uvedení
zařízení do chodu, ale i při jeho dlouho-
dobém provozu, se postarají odborníci
společnosti RENTAL.CZ. Rozsah služeb,
které budou poskytovány v rámci tohoto
komplexního řešení, si samozřejmě může

zvolit každý klient individuálně podle
svých potřeb. Elektrocentrály půjčovny
RENTAL.CZ jsou dodávány s odhlučně-
nou kapotáží nebo v kontejnerech vlastní
výroby. Tyto kapotáže, splňují normy pro
použití v průmyslových zónách , na festi-
valových akcích i v zastavěných měst-
ských zónách a RENTAL.CZ je vyrábí i pro
řadu jiných zákazníků. 

Síť výjezdových středisek RENTAL.CZ
byla koncipována s ohledem na co nej-
efektivnější pokrytí území České repu-
bliky. Všechna výjezdová střediska jsou
schopna řešit požadavky na alternativní
napájení 24 hodin denně, a to pomocí
non stop linky +420 725 811 811.
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info@rental.cz
www.rental.cz

HoT LiNE: +420 725 811 811

Výhody všech TWIN PACK
agregátů RENTAL.CZ
TWIN PACK
Garance bezvýpadkového napájení
pomocí záložního zdroje diesel ag-
regátu. V případě výpadku jednoho
diesel agregátu přebírá výkon zá-
ložní diesel agregát.

SyNChRoNIZACE NA
jEdNo VýSTuPNí NAPěTí
Synchronizace až 25 ks diesel agre-
gátů na jedno výstupní napětí.

ATS “AuTomATIKA STARTu“
V případě výpadku elektrické ener-
gie automatické startování dieselo-
vého agregátu, rozvaděč diesel
agregátu přepne stykače, shodí
hlavní přívod a následně přepne na
diesel agregát. V případě obnovení
elektrické energie ze sítě, rozvaděč
diesel agregátu přepne stykače,
shodí přívod z diesel agregátu 
a přepne na hlavní přívod.

VyKRýVáNí šPIčEK
V případě překračování nasmlouva-
ného příkonu, automatika diesel
agregátu nastartuje diesel agregát,
nafázuje se do sítě a vykryje špičku.
Při poklesu odbě ru pod nasmlou-
vané množství se diesel agregát
odpojí.

Stabilní elektrocentrály
HIGH CUBE DA-900 kVA

Stabilní elektrocentrály
DA-275 kVA

275 kVA

275 kVA

900 kVA

900 kVA

RENTAL.CZ
RENTAL.CZ
RENTAL.CZ
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Bez ohledu na technické problémy
Heller a jeho kolega Michael Hip -
pke pře mýšlí: „Jak byste mohli vě-

decky těžit z takovéto mise?“ Taková rych-
 lá sonda by překonala vzdálenost ze Ze -
mě na Měsíc za pouhých šest sekund. Ko -
lem možných exoplanet v okolí Alfa Cen  -
tauri by tak prosvištěla rychlostí blesku.

Řešením je plachta sondy, která při
příletu k nové planetě optimálně zpoma -
lí dopadající záření z hvězd v systému Alfa
Centauri. René Heller pracující na přípra-
vách nadcházející mise Plato pro cestu
na exoplanety našel skvělého kolegu – IT
specialistu Michaela Hippkeho, který po-
máhá s počítačovými simulacemi.

Oba vědci založili své výpočty na ves-
mírné sondě vážící méně než 100 gra -
mů, na kterou je přichycena plachta o
rozměru 100 tisíc metrů čtverečních, což
odpovídá ploše 14 fotbalových hřišť. Při
přiblížení k Alfa Centauri se brzdná síla
zvýší. Čím silnější je brzdná síla, tím efek-
tivněji se může rychlost kosmické lodi při
jejím příletu snížit. A naopak, stejná fy-
zika – využití fotonů našeho slunce, by
mohlo být použito ke zrychlení sondy při
opuštění našeho solárního systému.

Drobná sonda se bude muset nejprve
přiblížit ke hvězdě Alfa Centauri A na
vzdálenost kolem čtyř milionů kilometrů,
což je zhruba 14x menší vzdálenost než
je mezi Zemí a Marsem v nejkratší vzdá-
lenosti (nejkratší vzdálenost k Marsu je
56 milionů kilometrů), a to při maximální

rychlosti 13 800 kilometrů za sekundu
(4,6 procenta rychlosti světla). Při vyšší
rychlosti by sonda hvězdu přeletěla.

Během svého hvězdného setkání by
sonda neměla být bržděna pouze
hvězdným zářením, ale zároveň by měla
být přitahována gravitačním polem
hvězdy. Tento efekt by mohl být použit
také k vychýlení sondy kolem hvězdy.
Tyto gravitační manévry byly často pro-
vedeny u kosmických sond v naší sluneč -
ní soustavě. Intenzivně se tato metoda
využívá také k zrychlení a zefektivnění
cest k jejím různým tělesům. Všech pět
pozemských sond, které se zatím vydaly
na cestu do mezihvězdného prostoru,
využily gravitačního manévru v blízkosti
některého z těles sluneční soustavy.  

„V našem scénáři to bude sondě
trvat o něco méně než 100 let, což
je asi dvakrát tak dlouho, jak nyní
cestuje sonda Voyager, která byla
vypuštěna roku 1970 a je stále v
provozu,“ říká Michael Hippke.
Teoreticky se autonomní aktivní lehká

plachta navržená Hellerem a Hippkem
může využít na oběžné dráze kolem Alfa
Centauri A a případně prozkoumat její
planety. Nicméně oba vědci uvažují ještě
dále. Alfa Centauri je souhvězdí tří
hvězd. Obě dvojhvězdy A a B se točí
kolem jejich společného těžiště v rela-
tivně úzké dráze, zatímco třetí hvězda
Proxima Centauri je 0,22 světelných let
daleko – to je více než 12 500 násobek
vzdálenosti mezi Sluncem a Zemí.

Vizionáři mezihvězdných kosmických letů řeší problém zpomalení při přiblížení se ke svému cíli

umění včas zpomalit
Ve sci-fi filmu Pasažéři, uvedeném do kin v lednu tohoto roku, letí
obrovská kosmická loď poloviční rychlostí světla na 120 let dlou-
hou cestu směrem ke vzdálené planetě Homestead ii. V hibernač-
ním stavu je 5 000 cestujících, kteří putují do svého nového domo -
va. Při současném stupni technologie není tento sen zatím možné
realizovat. „S dnešní technologií bude i malá sonda muset cesto-
vat téměř 100 000 let k dosažení svého cíle,“ říká René Heller, as-
trofyzik z institutu Maxe Plancka pro výzkum sluneční soustavy.

Cílem projektu Starshot je poslat malou kosmickou loď poháněnou
obrovskou fotonovou plachtou do hvězdného systému 
Alfa Centauri, kde by létala kolem exoplanety 
Proxima Centauri B. Čtyři červené paprsky 
vysílané z rohů plachty slouží 
pro komunikaci se Zemí.
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Plachta by mohla být nakonfiguro-
vána tak, aby hvězdný tlak z hvězdy A za-
brzdil a vychýlil sondu směrem k Alfa
Centauri B, kde by doletěla po několika
dnech. Sonda s plachtou by pak byla
opět zpomalena a katapultována smě-
rem k Proxima Centauri, kde by doletěla
za dalších 46 let – asi 140 let od svého
startu ze Země.

Proxima Centauri způsobila senzaci v
srpnu loňského roku, když v její blízkosti
astronomové v Evropské jižní observa-
toři (ESO) objevili exoplanetu, která je
hmotnější než Země a která obíhá hvěz -
du v takzvané obyvatelné zóně. Tím je 
teoreticky možná existence kapalné
vody na jejím povrchu a voda je základ-
ním předpokladem života.

„Toto zjištění nás přimělo přemý-
šlet o možnosti zpomalení a zasta-
vení vyslané sondy k Proximě Cen -
tauri a její planetě,“ říká René Heller. 
Vědec z Institutu Maxe Plancka a jeho

kolega navrhují jinou změnu strategie
pro projekt Starshot: místo obrovské ho
energeticky náročného laseru, můžou být
k urychlení nanosondy použity sluneční
paprsky.

„Sonda by se musela přiblížit ke
Slunci asi na pět slunečních polo-
měrů k získání potřebné pohybové
energie,“ objasňuje Heller.
Oba astronomové nyní diskutují svůj

koncept se členy iniciativy Breakthrough

Starshot, která inspirovala jejich studium.
„Náš nový koncept mise by mohl dosáh-
nout vysoké vědecké návratnosti, ale
pouze vnuci našich vnuků z něho můžou
těžit. Na druhou stranu projekt Starshot
pracuje v časovém rozmezí desítek let a
může tak být realizován během jedné
generace,“ říká Heller.

Ačkoliv je nový scénář založen na ma-
tematické studii a počítačové simulaci,
navržená technologie plachty je již vyví-
jena v laboratořích dnes. 

„Plachta může být vyrobena z gra-
fenu, z velmi tenkého a lehkého,
ale extrémně pevného karbono-
vého filmu,“ vysvětluje René Heller.
Film by měl být pokryt vysoce reflex-

ním materiálem, aby vydržel drsné pod-
mínky hlubokého vesmíru a obrovského
tepla u cílové hvězdy.

Optické a elektronické systémy musí
být malé. Je to jako u současných tele-
fonů. Pokud odeberete všechny nepo-
třebné součásti ze smart phone, tak zů -
stane jen několik gramů funkční techno-
logie. Kromě toho se leh ká sonda bu de
muset navigovat nezávisle a přenášet
data na Zemi pomocí laseru. K tomu po-
třebuje energii z hvězdného záření.

Iniciativa Breakthrough Starshot se
proto musí postavit výzvám, které byly
dosud řešeny jen teoreticky. 

„Mnoho skvělých vizí v historii lid-
stva muselo bojovat se zdánlivě ne-
překonatelnými překážkami,“ říká
Heller.„Mohli bychom brzy vstoupit
do éry, v níž lidé mohou opustit
svůj hvězdný systém, aby prozkou-
mali exoplanety s použitím tako-
výchto misí.“ (r)

http://www.danter.cz
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Vodík je považován za energetický
zdroj budoucnosti šetrný k život-
nímu prostředí. Vědci zapojení do

projektu Pokročilé hybridní nanostruk-
tury pro aplikaci v obnovitelných zdro-
jích energie budou v příštích sedmi
letech vyvíjet nové hybridní nanomate-
riály na bázi oxidů kovů, jež budou
schopny s využitím slunečního záření
vodu na kyslík a vodík rozkládat.

„Přes mnoho výhod, jako jsou přede -
vším nízká cena, netoxicita, dostup-
nost ve velkém měřítku nebo che -
mická stabilita, vykazují tyto mate-
riály některé nedostatky, které pro-
zatím znemožňují jejich velko ka pa -
citní uplatnění při produkci zelené
a levné energie. Projekt si klade za
cíl odstranit tyto nedostatky kom-
binací oxidů kovů s nanokrystalic-
kými materiály, jež v našem centru
dlouhodobě studujeme. jedná se
například o nové typy uhlíkových
kvantových teček, dvoudimenzio -
nálních derivátů grafenu nebo plaz-
monických nanočástic vzácných
kovů,“ objasnil záměry ředitel RCPTM
Radek Zbořil, podle něhož vzniklé hy-
bridní struktury zvýší účinnost fotoka-
talytického děje, a tedy i objem vyrá -
běného vodíku.

Tým povede vědec světové
extratřídy
Dosavadní výsledky výzkumu v RCPTM

se propojí se znalostmi profesora Schmu -
kiho, který je klíčovou osobností exce-
lentního týmu. Světově respektovaný
vědec, jehož domovským působištěm je
Univerzita Fridricha Alexandra v němec-
kém Erlangenu, opakovaně figuruje na
seznamu nejcitovanějších světových
vědců, sestaveném společností Clarivate
Analytics InCites (dříve Thomson Reuters)
a je také laureátem prestižního grantu Ev-
ropské výzkumné rady.

„Věřím, že nově vzniklá laboratoř
se špičkovými pracovníky a prvo-
třídním vybavením povede ke zin-
tenzivnění výzkumu v této velmi
dů ležité oblasti. Produkce vodíku z
obnovitelných zdrojů, jako jsou
slunce a voda, představuje nejen
vědeckou, ale celospolečenskou
výzvu s ohledem na neustálý nárůst
světové populace a její závislost na
fosilních palivech,“ uvedl profesor
Schmuki. 
Zhruba patnáctičlenný tým se stane

součástí mezinárodní výzkumné sítě,
která propojí elitní skupiny nanomateriá -
lového výzkumu z celého světa. 

Na řešení projektu budou spolupra-
covat například výzkumníci z Cornell
University v USA, Aarhus Universitet v
Dánsku, EPFL Lausanne ve Švýcarsku,
Université de Nantes ve Francii nebo
Center for Superfunctional Materials of
Ulsan National Institute of Science and
Technology v Jižní Koreji.

Přibudou unikátní přístroje
V Olomouci se bude část vědců věno-

vat materiálovému výzkumu a část se za-
měří na aplikace ve fotoelektrochemii a
obnovitelných zdrojích energie. Využijí k
tomu unikátní techniky, jež jsou v RCPTM
k dispozici, včetně vysokorozlišovací
elektronové mikroskopie s chemickým
mapováním nebo Mössbauerovy spek-
troskopie. Novinkou bude zařízení pro
rastrovací laserovou fotoelektrochemic-
kou spektroskopii, což je klíčová tech-
nika pro studium lokalizovaných
elektrochemických vlastností hybridních
materiálů. 

„Propojením současné a nové infra-
struktury v RCPTM vznikne jedna z
nejlépe vybavených laboratoří pro
materiálový a elektrochemický vý-
zkum v celoevropském měřítku,“
doplnil profesor Zbořil.

Martina Šaradínová

hybridní nanomateriály
dokáží s pomocí sluneč-
ního záření rozložit vodu
Významný pokrok ve vývoji technologií, které umožní účinné štěpení molekul vody a získání vodíku coby vý-
znamného udržitelného zdroje energie, slibuje právě zahájený projekt Regionálního centra pokročilých tech-
nologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého. Vývojem takzvaných hybridních nanomateriálů, které jsou
schopny vodu rozkládat za pomoci slunečního záření, se zabývá nový tým vedený světově respektovaným
vědcem v oblasti materiálové chemie, fotoelektrochemie a obnovitelné energie Patrikem Schmukim. dotace
více než 130 milionů korun z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání umožní propojit vědce z něko-
lika zemí a pořídit v tuzemsku ojedinělé přístrojové vybavení.

Ilu
str

ačn
í fo

to:
 Vi

kto
r Č

áp
/ R

CP
TM



Princip fungování
Vodní aerosol potřebuje asi jednu vte-

řinu času na odpaření do vzdušné vlh-
kosti. Při rychlosti proudění vzduchu 3 m/s
ve vzduchotechnickém systému je zapo-
třebí pro odpaření velmi jemné vodní ml-
hoviny rovný úsek v délce cca 3 metry.
Vzdálenost 3 metry je tedy nutnyḿ poža-
davkem pro bezproblémové odpaření
aerosolu. Ne vždy je v praxi takovy ́rovný
úsek, vzdálenost, potřebná ve vzdu cho -
technickém systému k dispozici.

Tento problém byl až doposud řešen
jen s využitím dodatečné tepelné ener-
gie a intenzivní dezinfekcí vzduchotech-
nického systému.

Týmu MERLIN Technology se podařil
revoluční krok, vyvinul nový vysokotlaký
systém ORBIT WING® speciálně určený
do vzduchotechnických systémů.

Systém integrovaných křídel zajišťuje
definované víření proudu vzduchu za try-
skami. 

„jemný aerosol letí v kruhu a vrací
se nazpět. Tím je vytvořena delší
dráha letu za současného zkrácení
nutné ‘odstupové’ vzdálenosti. do-
chází tím k extrémnímu zkrácení
cesty pro odpaření a problém s ne-
dostatkem místa je také vyřešen“,
vysvětluje Ing. Franz Schrems, tech-
nicky ́ředitel MERLIN Technology.

Univerzálnost a jednoduchá
instalace
ORBIT WING® systém je vhodný pro

všechny stávající i nově budované vzdu-

chotechnické větrací nebo klimatizační
jednotky. Spojuje všechny výhody efek-
tivního zvlhčování vzduchu. Přitom jej lze
jednoduše instalovat.

K výrobě jednoho kilogramu vlhkosti
stačí pouze vynaložit 2,5 až 3 Watt ener-
gie. Efektivnost systému se pohybuje na
cca 98 %.

Novinkou udávající směr vývoje je
také kombinace inteligentního stupňovi-
tého řízení a regulace tlaků rozprašování
vodní mlhoviny. ORBIT WING® zlepšuje
klima v prostorech, redukuje nemocnost
zaměstnanců a zvyšuje rychlost i efekti-
vitu vyŕoby a odstraňuje škody způsobo-
vané suchým vzduchem.
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Účinný vysokotlaký systém zvlhčování určený
do potrubních systémů vzduchotechniky
Patentovaná novinka oRBiT WiNG® využívá velmi krátké dráhy pro odpaření vodního aerosolu do stavu vzdušné vlhkosti
a tedy je i vyźnamnyḿ milníkem na cestě k vyšší efektivnosti vysokotlakého systému zvlhčování v potrubních systémech
vzduchotechniky. je jednoznačně vhodná do každého vzduchotechnického systému nebo klimatizačního zařízení.

http://www.drekoma.cz
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CoNEC rozbočovací konektorový 
systém pro zemědělskou techniku

Nový rozbočovací systém firmy CONEC
nabízí  flexibilní možnost integrovat roz-
bočky/vývody do elektronického propojo-
vacího vedení např. kabelových stromů.
Přitom je zabezpečeno zachování plné
funkční integrity v místě rozbočení. Tento
rozbočovací systém vykazuje min. stupeň
ochrany IP67, je elektricky testovaný a na-
bízí robustní a manipulačně bezpečný
způsob pro elektrifikaci strojů a zařízení.
PUR-obstřik zajišťuje dobrou odolnost spo-
jení proti vlivům zemědělského prostředí.

Jelikož je rozbočovací systém navržen
pro vstupy a výstupy různých vedení, na-
skýtají se téměř neomezené možnosti
kombinací různých konektorových sys-
témů. Limity jsou nastaveny pouze díky
maximálnímu průměru kabelu (max. 8
mm) u variant S a M. U varianty L je maxi-
mální průměr vstupního vedení limitován
max. 17 mm, výstupní kabely jsou limito-
vány max. 8 mm v případě 4 vývodů a max.
13 mm u 3 vývodů. Každý rozbočovací sys-
tém má 2 upevňovací díry  s M-závitem pro
jednoduchou a jistou montáž do strojů.

Dále jsou vstu -
py a výstupy vy-
baveny zajišťo -
vacím zařízením
proti nechtěné -
mu vysunutí ka-
belu. Takto lze ce-
 lý systém dle
potře by a přímo na
místě zajistit a tím zabez-
pečit i v těch nejobtížnějších
vnějších podmínkách.

Díky flexibilnímu designu
vnitřního propojení v rozbočo-
vači lze vedle jednoduchého
1:n zapojení využít taktéž
možnosti integrovaného zapo-
jení, např. v podobě integro-
vané (self-restoring) pojistky
do dráhy zapojení. Možnosti
jsou prakticky neomezené.
Prosím, neváhejte nás kontak-
tovat, v případě vašich indivi-
duálních požadavků jsme
schopni je zrealizovat.

Nejen v průmyslu, ale i v oblasti zemědělské techniky, roste stále
význam automatizace a tedy i potřeba decentrálního vybavení
strojů senzory a dalšími elektronickými komponenty.

Typ S Typ M Typ L
Rozměry (D x Š x V mm) 66 x 30 x 15 66 x 40 x 15 76 x 55 x 22
Kabelové vstupy 1, 2 1, 2, 3 1
Kabelové výstupy 1, 2 1, 2, 3 3, 4
Max. průměr vstupního kabelu 8 mm 8 mm 17 mm
Max. průměr výstupního kabelu 8 mm 8 mm 13 mm (3 výstupy)

8 mm (4 výstupy)
Stupeň ochrany IP67 IP67 IP67

Výhody:
• redukce instalačních nákladů,
• kompletně chráněné kabelové stromy,
• design spořící místem,
• robustní design na minimálním prostoru,
• rozličné možnosti připevnění.

Aplikace:
• zemědělské a stavební stroje,
• transportní průmysl,
• záchranná vozidla,
• řízení procesů.

CoNEC nabízí tři velikosti rozbočovačů (S, M a L):

Conec s.r.o.
Loučka 137, 763 25 Újezd u Val. Klobouk 
tel.: 577 350 132, e-mail: info@conec.cz

http://www.conec.com/cz/
http://www.conec.com/cz/
http://www.conec.com/cz/
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http://www.hansen-electric.cz
http://www.conec.com/cz/
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aviatika roku 2017: 
dopravní letoun
s rychlostí mach 2
a kluzák letící až
30 km vysoko

letoun XB-1, vypadající jako men ší
Concorde, bude zkušební letoun
ve velikosti jedné třetiny doprav-

ního letounu s místem jen pro pilota a
kopilota. Svůj první zkušební let bude
mít už koncem tohoto roku v jižní Kalifor-
nii. Ostrá verze dopravního letounu pro
40 osob by, podle plánu společnos ti,
měla být v provozu už od roku 2020.

„Už dlouho mám nadšení pro ino -
va  ce v leteckém průmyslu a v roz-
voji vy so korychlostních komerčních
letů,“ řekl zakladatel Virgin Group a
dodal „Podporuji inovace v kosmic-
kém pod nikání, proto bylo rozhod-
nutí Vir gin Galactic spolupracovat s
Boom Technologies snadné. Pro-
střednictvím Virgin Galactic bu-
deme zajišťovat inženýrské činnosti
a výrobu, spolu s testovacími lety a
provozem v rámci našich společ-
ných ambicí.“

Dopravní letadlo s cestovní rychlostí
1 451 mil/hod. (2 335 km/hod.) nebo-li
Mach 2, tak bude o 10 % rychlejší než
Concorde a 2,6krát rychlejší než sou-
časná dopravní letadla. Tryskové letadlo

bylo vytvořeno špičkovými odborníky v
oblasti letectví se zkušenostmi s realiza-
cemi pro SpaceX, Boeing a NASA.

Boom ale není jedinou společností,
která chce dopravnímu letectví vrátit
nadzvukovou rychlost. Další skupinou je
tzv. Concorde Club, který má dostatek fi-
nancí na oživení samotného Concordu
určeného pro soukromé charterové lety
nebo Spike Aerospace, který chce zkon-
struovat nadzvukový tryskáč s cenovkou
80 milionů dolarů.

Další novinkou z oblasti aviatiky je klu-
zák navržený na poslání bezmotorové -
ho letadla na hranici vesmíru. Kluzák je
nyní zpět na své domovské základně v
Mindenu ve státě Nevada po měsíci tes-
tování v Argentině, kde dosáhnul výšky
8 kilometrů. Nejvíce tento kluzák prosla-
vil miliardář a dobrodruh Steve Fosset,
kterému se před 10 lety podařilo s první
verzí Perlanu pokořit výšku 15 kilometrů.

Druhá verze Perlanu má ale vystoupat
podstatně výše – až do 27 kilometrů, což
je zhruba 3x víc než je letová hladina do-
pravních letadel. To bude vyžadovat
konstrukci kosmické lodi s křídly kluzáků,

které můžou létat v prostředí s méně než
3 % normální hustoty vzduchu na povr-
chu země a při teplotách –70 oC, což jsou
podmínky podobné na povrchu Marsu,
píše se na webové stránce projektu.

Perlan 2 dokončil testy v argentinské
Patagonii a vrátil se zpět do Nevady, kde
bude v testech dále pokračovat. Tuto
zimu mají záměr s kluzákem znovu poko-
řit výšku 15 km a poté se v polovině příš-
tího roku chtějí vrátit zpátky do Ar gen -
tiny, aby tam dosáhli výšky až 27 km.
Dvousedadlový kluzák vážící 820 kg do-
káže letět rychlostí až 650 km/hod.

Jelikož se kluzák dostane až k sa-
motné hranici zemské atmosféry, je vy-
baven dýchacím přístrojem. Hranice 27
kilometrů je ovšem jen druhou fází z cel-
kových tří. V té poslední má bezmoto-
rový letoun vystoupat až k hranici 100
tisíc stop, což je výška nad 30 km, kde
bude prozkoumávat severní polokouli a
polární větry. V této fázi
se rychlost letadla zvýší
natolik, že kluzák bude
potřebovat nová křídla
konstruovaná pro nad-
zvukovou rychlost.    (r)

Sir Richard Branson loni na podzim představil prototyp nadzvukového dopravního letadla pro 40 cestujících,
které, jak tvrdí jeho konstruktéři, zdolá vzdálenost z Londýna do New yorku za tři a půl hodiny za “přijatelnou“
cenu zpáteční letenky 5 000 dolarů. Svou přezdívku “Baby Boom“ získal letoun XB-1 díky společnému pod-
niku Bransonovy společnosti Virgin Galactic a denverské firmy Boom Technologies.
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Proč strojové vidění? 
S pojmem strojové vidění se setkáváme stále častěji. Když jsme poprvé získali požadavek na
aplikaci, kde nám bylo řečeno – potřebujeme sledovat vady, které nám vznikají při výrobě ple-
chu, zaznamenávat jejich přesné umístění a typ, začali jsme se zabývat touto problematikou.
Slyšeli jsme – nyní se na povrch dívá celou směnu Franta nebo Pepa, občas něco vidí, poznačí
na papír, někdy musí jít na svačinu, údaje, které máme, jsou v podstatě nepoužitelné.

Jako nadšencům pro IT řešení nás napadlo
sledovat povrch kamerou a provádět
analýzu obrazu. Projekt jsme úspěšně re-

alizovali, zákazník dodnes získává přesná
data, dodává svým partnerům kvalitní ma-
teriál a maximalizuje výtěžek výroby díky
odstraňování pouze problémových oblastí.

Tento úspěch byl pro nás impulzem, který
nám vytyčil cestu. Strojové vidění se pro nás
stalo pomocníkem pro řešení problémových
situací zákazníků, kteří potřebují provádět
automatizovanou výstupní nebo vstupní
kontrolu kvality, zvyšovat výtěžnost výroby,
měřit rozměry nebo odchylky, kontrolovat
přítomnost dílů, barevnost a další. Díky úda-
jům, které jsou zaznamenávány v databázi,
můžeme provádět následnou analýzu. Mů-
žeme se zaměřit například na výskyt vad v
souvislosti s dodavatelem vstupního mate-

riálu, tloušťkou, procesem výroby, s nastave-
ním parametrů strojů a mnohými dalšími, na
základě kterých se zaměříme na problema-
tické části a touto zpětnou analýzou optima-
lizovat proces výroby na správných místech.

Při návrhu řešení jsme se setkávali s dal-
šími požadavky a dále jsme doplňovali port-
folio služeb. Setkali jsme se s laserovou
triangulací pro měření profilu, termovizí pro
snímání teplotního pole nebo také snímání
prostoru v peci kamerou při teplotách až
1400 °C. Technologie a výzvy nás baví a rádi
hledáme optimální řešení.

Při požadavku na zpracování dat a komu-
nikaci s řídicími systémy jsme také hledali
vhodné průmyslové počítače, které by uspo-
kojily naše požadavky, kterými jsou přede-
vším: připojení smart kamer s USB 3.0
rozhraním nebo GigE rozhraním s napáje-
ním přes Ethernet, digitální vstupy/výstupy,
zpracování dat na grafické kartě (CUDA), vy-
soký výpočetní výkon, montáž na DIN lištu.
Rozhodli jsme se pro vlastní distribuci počí-
tačů, které splňují naše požadavky a nabí-
zíme spoustu možností, včetně smart
kamery iVIS. Všechny tyto počítače splňují
náročné průmyslové podmínky a běží na
operačních systémech Windows nebo Linux.

Strojové vidění je dobrým pomocníkem
a v mnoha případech zjišťujeme, že zákazník
řeší problém a netuší, že právě strojové vi-
dění je pro něj tou správnou cestou.

Ing. martin Plaček, CEo Argutec, s.r.o.

Argutec, s.r.o.
Na Nivách 1339/4
700 30, Ostrava-Zábřeh
Česká Republika

www.argutec.eu

nuvo 5095 gc

ivis 220 b – its

ivis 210 mvs

nuvo 5100 vtc

nuvo 3616 vr

poc 200

nuvo 6002

nuvis 3304

nuvo 5006 lp

pcie poe4

®

www.argutec.eu
www.argutec.eu
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Po usilovném výzkumu a vývoji do-
sáhla nyní společnost Testo svého
cíle: první přístroje pro měření

elektrických veličin putují do sériové vý-
roby. S nimi společnost nejen vstupuje do
dříve neznámého teritoria, ale také přináší
novou éru do této oblasti, jelikož inteli-
gentní přístroje pro měření elektrických
veličin od Testo umožňují svým uživatelům
provádět každodenní měření snadněji,
bezpečněji a efektivněji než kdy dříve.
Oproti mnoha výrobkům na trhu, obsahují
měřicí přístroje od Testo spoustu rozlič-
ných výhod a výborný poměr cena-výkon.
Navíc je zde výhoda, že s 12 výrobky,
Testo pokrývá celé spektrum měření elek-
trických veličin od jednoho výrobce.

Cílem je usnadnit 
dodavatelům jejich práci
Současný trh s přístroji pro měření

elektrických veličin již nyní nabízí mnoho
řešení pro měření spousty různých para-
metrů. Toto je důvodem, proč společnost
Testo nechtěla pouze přidat další oby-
čejný měřicí přístroj do již obrovského vý-
běru v této oblasti, ale současně poskyt -
nout skutečnou přidanou hodnotu pro cí-
lovou skupinu. Testo chce zejména po-
skytnout inovativní technologie dodava -
telům v oblasti vytápění, ventilace, klima-
tizace a chlazení, aby byli schopni praco-
vat ještě efektivněji než se stávajícími
měřicími řešeními. Nové měřicí přístroje
jsou mimořádně uživatelsky přívětivé:
jsou snadné a intuitivní k používání, šetří
mnoho pracovních úkonů, poskytují nej-
vyšší stupeň bezpečnosti a jsou vhodné
pro mnoho rozličných aplikací.

Pět produktových řad pro
všechna důležitá měření
Testo představuje celkem pět produk-

tových řad pro všechna důležitá měření
na elektrických spotřebičích a systémech.
Tyto obsahují digitální multimetr ve třech
provedeních, který automaticky rozezná
měřenou veličinu dle použitých svorek, a
který je mnohem bezpečněji obsluhován
za použití funkčních tlačítek oproti klasic-
kému otočnému přepínači. Klešťový mul-
timetr, také ve třech provedeních, s jedi -
nečným úchopným mechanismem pro
měření těsně přiléhajících kabelů, který
umožňuje jejich přesné uchopení. Zkou-
šečka napětí/proudu ve dvou provede-
ních, která splňuje nejnovější normy pro
zkoušečky napětí/proudu, a která sama
automaticky vybere správnou měřenou
veličinu, aby omylem nedošlo k nespráv-
nému nastavení měření. V neposlední
řadě je zde také zkoušečka napětí ve
třech provedeních, vybavená přehled-
ným třístranným LED displejem, čitelným
z jakéhokoliv úhlu a bezkontaktní zkou-
šečka napětí s filtrem pro vysokofre-
kvenční interferenční signály.

testo 760
první automatický multimetr
Produktová řada digitálních multime-

trů testo 760 se sestává ze tří modelů pro
všechna důležitá měření elektrických ve-
ličin. Funkční tlačítka nahrazují klasický
otočný přepínač, čímž je zaručeno snad-
nější ovládání a větší spolehlivost. Ne-
správná nastavení přístroje jsou již minu -
lostí, jelikož měřená veličina je automa-

ticky vyhodnocena dle použitých svorek
přístroje a nadále jsou světelně zvýraz-
něna pouze funkční tlačítka spojená s mě-
řením dané veličiny. Model testo 760-1 je
standardní verzí pro prakticky všechny
každodenní měřicí úkoly. Model testo
760-2 se odlišuje navýšeným rozsahem
pro měření proudu, měřením skutečné
efektivní hodnoty TRMS a zabudovaným
nízko pásmovým filtrem. Model testo 760-
3 je varianta s nejvyšší specifikací, navíc k
funkcím obou svých předchůdců dispo-
nuje rozsahem pro měření napětí až do
1000 V a také rozšířenými rozsahy pro mě-
ření kmitočtu a kapacity.

testo 770
uchopte kabely bez dotyku
Tři modely přístroje v produktové řadě

klešťových multimetrů testo 770 jsou
ideálně vhodné pro bezkontaktní měření
proudu v rozvodných skříních. Jedno z
úchytných ramen lze plně zasunout do-
vnitř přístroje. Tento unikátní mechanis-
mus zajišťuje snadné uchopení kabelů v
rozvodných skříních. Automatická de-
tekce měřené veličiny také zajišťuje spo-

Testo přináší novou éru v oblasti
měření elektrických veličin
Společnost Testo, expert v oblasti měřicí techniky původem z němec-
kého Schwarzwaldu, rozšiřuje svou odbornost a vyrábí nyní i přístroje
pro měření elektrických veličin. Mezinárodně úspěšná společnost pro-
vádí revoluci na světovém trhu svými jedinečnými technologiemi a dříve
nevídanou snadnou obsluhou.
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lehlivý chod přístroje: všechny tři modely
umožňují detekovat stejnosměrné a stří-
davé napětí a proud a automaticky vybrat
další parametry jako jsou např. odpor, vo-
divost nebo kapacita. Model
testo 770-1 je standardní
verzí pro každodenní měřicí
úkoly, vč. měření startova-
cího proudu. Model testo
770-2 má navíc rozšířený
rozsah pro měření mikroam-
pérů a integrovaný teplotní
adaptér pro termočlánky
typu K. Model testo 770-3
má oproti svým předchůd-
cům navíc funkci měření vý-
konu a možnost komunikace
přes Bluetooth.

testo 755
první zkoušečka napětí, 
která měří i proud
Oba modely v produktové řadě zkou-

šeček napětí/proudu testo 755 jsou první
svého druhu: zkoušečky napětí, které spl-
ňují nejnovější normy a jsou zároveň
schopné měřit i proud. Toto znamená, že
jsou vhodné pro prakticky všechny kaž-
dodenní úkoly měření elektrických veli-
čin. Při každém použití je automaticky
zvoleno vhodné nastavení, čímž se před-
chází nebezpečnému chybnému nasta-
vení. Oba modely mají všechny důležité
funkce pro určení napětí / odpojení od
zdroje, pro měření proudu a odporu a
také pro zkoušku vodivosti. Integrované
osvětlení měřeného místa navíc zvyšuje
viditelnost ve tmě. Měřicí hroty jsou
snadno vyměnitelné, takže v případě po-
škození, není nutné vyměňovat celý příst-
roj. Model testo 755-2 se odlišuje větším

měřicím rozsahem napětí až do 1000 V a
speciálními funkcemi, jako jsou např. in-
dikace napětí dotykem jedné sondy nebo
zkouška sledu fází.

testo 750
zkoušečka napětí 
s třístranným LED displejem
Všechny tři modely z produktové řady

zkoušeček napětí testo 750 jsou první
měřicí přístroje s třístranným LED disple-
jem. Displej je čitelný z jakéhokoliv úhlu a
zajišťuje ideální indikaci napětí díky uni-
kátní světlovodné optice. Všechny tři mo-
dely splňují nejnovější normu EN
61243-3:2010 pro zkoušečky napětí a
mají specifikaci bezpečnosti CAT4. Obsa-
hují ty nejdůležitější funkce pro testování
napětí, zkoušku vodivosti a zkoušku sledu
fází. Model testo 750-2 je také vhodný
pro testování indikace napětí dotykem
jedné sondy a obsahuje osvětlení měře-
ného místa spolu s testem vybavení prou-
dového chrániče. Vibracím odolná
tlačítka zajišťují, aby nebyl spouštěcí test
vykonán neúmyslně. Model testo 750-3 je
navíc vybaven LCD displejem pro snadné
odečtení naměřené hodnoty.

testo 745
bezkontaktní indikátor napětí
s vysokofrekvenčním filtrem
Bezkontaktní indikátor napětí testo

745 s rozsahem napětí až do 1000 V je
především vhodný pro rychlou kontrolu
všech podezřelých zdrojů poruch. Je-li
zaznamenána přítomnost elektrického
napětí, vydá testo 745 jasný poplach

skrze optickou a akustickou signalizaci. Za
účelem zvýšení spolehlivosti je bezkon-
taktní indikátor testo 745 vybaven filtrem,
který blokuje vysokofrekvenční interfe-
renční signály. Přístroj je také voděodolný
a prachotěsný odpovídající třídě krytí IP67.

S představením přístrojů pro měření
elektrických veličin, Testo nyní nabízí pře-
nosná i stacionární měřicí řešení pro
téměř všechny oblasti použití od jednoho
výrobce. Přístroje jsou dostupné prostřed-
nictvím prodejců elektroniky a HVAC/R.

www.testo.com

Testo SE & Co. KGaA
Společnost Testo SE & Co. KGaA, s hlavním síd-

lem v Lenzkirchu v německém Schwarzwaldu, je
světovým lídrem v oblasti přenosných a stacionár-
ních měřicích řešení. Ve 30 dceřiných společnos-
tech po celém světě se zhruba 2 500 našich
zaměstnanců stará o výzkum, vývoj, produkci a
obchod. Jako od borník v oblasti technologií mě-
ření, jsme již přesvědčili více než 650 000 našich
zákazníků po celém světě vysokou přesností na-
šich měřicích přístrojů a inovativními řešeními
pro správu naměřených dat. Výrobky společnosti
Testo SE & Co. KGaA pomáhají šetřit čas a pro-
středky, chránit životní pro středí a zdraví osob a
zvýšit kvalitu zboží a služeb.

Průměrný roční nárůst 10 % od doby založení
společnosti v roce 1957 a současný obrat necelé
čtvrt miliardy eur působivě demonstrují, že
Schwarzwald a moderní systémy jdou perfektně
dohromady. Nadprůměrné investice do budouc-
nosti společnosti jsou součástí receptu na úspěch.
Společnost Testo SE & Co. KGaA investuje zhruba
desetinu svého ročního obratu do oddělení vý-
zkumu a vývoje.
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Solarwave je první
jachta plující čistě
na elektřinu gene-
rovanou ze Slunce.

Na rozdíl od tradičních hybridních ja-
chet byl Solarwave navržen pro
dlouhé plavby. Střecha jachty je po-
kryta 15 kW fotovoltaickými panely,
které jsou připojené k ba teriím s ka-
pacitou 100 kWh, což je tolik, kolik
má ve svém podvozku ten nejsilnější

model S od Tesly. Počet baterií se může měnit v závislosti na
potřebách majitele jachty. Systém je navržen tak, aby posky-
toval dostatek energie pro plavbu a napájení všech spotře-
bičů na jachtě, a to ve dne i v noci, na víc s nulovými emisemi. 

Se dvěma elektromotory o kontinuál ním
výkonu 41 kW a 62 kW ve špičce, může
jachta při slu neč ném počasí a lehkém
větru plout rychlostí mezi 7 a 13 uzly bez
nutnosti používat dodatečné zdroje pa-
liva. Cena takové jachty se má pohybo-
vat v přepočtu přes 50 milionů korun.

Solarwave – tesla na moři
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EMCA představuje integraci všeho
potřebného přímo do tělesa pohonu.
Obsahuje bezkartáčový stejnosměrný
elektromotor s dlouhou životností, ovlá-
dací silovou elektroniku k němu, samo-
zřejmě odměřování, kompletní ovladač
motoru, brzdu k motoru a všechen po-
třebný software. Odměřování je abso-
lutní, po vypnutí a případné manipulaci
neztrácí informaci o skutečné poloze.

V paměti pohonu je dostatek místa na
celkem 64 pohybů, které se vyvolávají
kombinací ovládacích signálů. Tabulku s
pohyby pomůže vyplnit software FCT,
který je ke stažení zdarma.

Z vybavení vyplývá jasný závěr: kromě
napájecího kabelu (24 V DC) a ovláda-
cích signálů (pomocí jednoduchých
vstupů a výstupů nebo např. po síti CA-
Nopen) se nebudete zabývat žádnou
další instalací, ani ve vašem rozvaděči nic
dalšího nebude.

Veškerý obsah je kompletně chráněn
(IP65) a tak se obrazně řečeno obsah va-
šeho rozvaděče v případě EMCA pře-
místí přímo na stroj a uspoří vám mnoho
místa, spojů a kabeláže.

Jednoduchost instalace a současně
vysoká dynamika předurčuje po hony

EMCA jak pro nastavování
formátů různých strojů a zaří-
zení, tak pro po  hon malých,
ale výkonných mani pu lá to rů,
např. Tripod firmy Festo. Nej-
větší úspory se projeví v insta-
laci - řízení i v interpolač ním

režimu zvládne například automat CPX-
CEC, ukrytý v modulární stavebnici insta-
lačních terminálů CPX s krytím až IP65.
Další výhodou je možnost přímého na-
pojení do systému pro sběr dat pro-
střednictvím komunikačního modelu
OPC-UA (server v CPX-CEC), který je
schváleným standardem pro Industry
4.0. Data z vaší aplikace se tak mohou
hladce přenést například do SAPu a být
přímo k dispozici pro další zpracování.

Pohony EMCA získaly hned dvě ceny
za design: reddot design award a if Pro-
duct Design a jsou tak důkazem toho, že
výrobky, které dobře pracují, mohou
také dobře vypadat.

Pohony EMCA budou jednou z no-
vinek, kterou si budete moci na
vlastní oči prohlédnout na veletrhu
AMPER 2017 v Brně. Stánek festo na-
leznete v hale V, číslo 3.10 – více infor-
mací na www.festo.cz/amper.

EmCA: vše je uvnitř!
Pokud potřebujete elektrický pohon a uvažu-
jete o tom, zda máte dostatečné kapacity a čas
na svoji aplikaci, je na místě uvažovat o elek-
trickém pohonu EMCA od firmy festo.

K nejzajímavějším novinkám na veletrhu patří kromě EMCA také:
• Sady pro lisování pomocí servomotorů YJKP. Můžete kompletně osadit a oživit lisovací přípravky

až do 17 000 N hotovou sestavou včetně rychlého a přesného sběru dat, aniž byste potřebovali
pomoc odborníků. Obsahuje totiž nejen mechaniku a motor se všemi spojovacími díly, ale také
integrovaný tenzometr, silovou elektroniku, vyhodnocovací systém a nastavení pouhým seřaze-
ním potřebných operací v internetovém prohlížeči do požadované sekvence. Informace viz
www.festo.cz/YJKP.

• Nový obor v elektrických pohonech – OMS, tedy možnost objednat si kompletní sadu mechaniky,
motoru, kabelů a ovladače motoru. K oživení servopohonu pak postačí prakticky jen vyplnit v in-
ternetovém prohlížeči tabulku s požadovanými pohyby. Pohon tak uvedete do provozu opět bez
účasti specialistů a bez hlubokých znalostí technologie servomotorů. Informace viz
www.festo.cz/OMS. www.festo.cz

OMS - nový obor, 
který vám ušetří mnoho 

práce a starostí.

Přijďte se na AMPER podívat, určitě získáte nové poznatky 
a informace, které vám 
ve vaší práci pomohou.

Kompletní sada pro lisování pomocí 
elektrických serv včetně softwaru – YJKP.
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Deoxyribonukleová kyselina má několik výhod pro uchovávání dat.
Je kompaktní a data dokáže v chladném a suchém prostředí ucho-

vávat stovky nebo dokonce tisíce let. A pokud umí vědci DNA přečíst,
budou schopni ji i dekódovat. DNA časem nezestárne jako jiné nosiče 
a už z její podstaty se nikdy nemůže stát zastaralou technologií. Navíc je
molekula DNA podstatně odolnější než jakékoliv tradiční médium.

Zatím ale praktické využití této technologie má jeden zásadní prob-
lém a tím jsou náklady na jednotku uložených dat. Samotná příprava bio-
logické hmoty k uložení 2 MB dat stojí 7 tisíc dolarů – její přečtení stojí
další 2 tisíce. 1TB disk z DNA by tak vyšel na 3,5 miliardy dolarů. Pro srov-
nání 1 TB u klasického harddisku stojí dnes méně než  100 dolarů, u SSD
disků se cena pohybuje mezi 400 až 600 dolary. Tato čísla dělají z DNA
úložné médium zatím v poněkud vzdálenější budoucnosti.

Naše civilizace stojí před problémem navyšování
úložné kapacity potřebné pro naše data, pro-

tože požadavky na stále větší a větší velikost
úložišť rostou exponenciálně. Teď se zdá,

že tento problém je řešitelný, ne však
umělou cestou s využitím silikonu,
ale cestou přírodní – a tou je dNA. 

Ta v jediném svém gramu je schopna uložit
215 petabytů dat. To je zhruba obsah 215 tisíc Mac-

Booků Pro s dnes už běžným 1TB úložištěm.

jeden gram dNA 
jako úložiště dat 
z 215 tisíc 
MacBooků

grafika: Wikipedie
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Horizontální integrace v praxi
Současný apel na zástupce průmyslo-

vého trhu spojený s aktuálními trendy
Průmyslu 4.0 často hovoří o potřebě
nejen vertikální, ale také horizontální in-
tegrace. Stejně jako dnes nemůže stát
samostatně žádná část výrobního zá-
vodu, tak nestojí ani pražský veletrh
pouze na strojírenských technologiích
zastoupených tradičním veletrhem FOR
INDUSTRY. Zastoupen je také celý vnitro-
podnikový i vnější dopravní řetězec,
který souhrnně zastupuje veletrh FOR
LOGISTIC.  Potřebu digitalizace napříč
průmyslovým podnikem zase zastupuje
FOR INFOSYS, který bude reflektovat
silný vývoj na poli průmyslových infor-
mačních systémů.  Ve dvouletém cyklu
se letos vrací také veletrhy FOR SUR-
FACE a FOR WELD, na své si tedy při-
jdou také příznivci svařovací techniky a
zájemci o novinky ze světa povrchových
úprav. Tradičně nebude chybět ani vele-
trh výroby, rozvodu a efektivního využití
energie. Ten letos kromě témat jako je
energetika, elektrotechnika a elektromo-
bilita nabídne také atraktivní téma
SMART CITIES – to vše zaštítěno názvem
FOR ENERGO Smart.

Odraz aktuálních trendů ve výrobě
Plné čtyři veletržní dny bude nedílnou

součástí veletrhu také doprovodný pro-
gram, který bude probíhat nejen v
novém multifunkčním kongresovém sále
pro 650 osob, ale také v ostatních zre-
konstruovaných menších sálech. Mezi
hlavní lákadla patří jistě třetí ročník me-

zinárodního ENERGO SUMMITu, který se
bude týkat především chytrého využití
energie a vzestupu elektromobility. 

Do programu veletrhu se vrací také
například konference a největší výstava
trendů v oboru 3D tisku v ČR – 3Dexpo.
Novinkou pro veletrh je příchod tradiční
akce LÍDŘI ČESKÉHO EXPORTU, která za
účasti vysokých představitelů vlády pro-
běhne poprvé právě v rámci PRŮMYS-
LOVÝCH VELETRHŮ PRAHA. Technolo -
gickému pokroku v tuzemské výrobě vé-
vodí trendy digitalizace, automatizace, ro-
botizace, ale i bezpečnosti. Právě to
budou okruhy fóra s názvem Výroba nové
generace. Neopomenutý bude také častý
stesk výrobních podniků po nedostatku
zkušených pracovníků. Cíl propojit pop-
távku s nabídkou, reflektuje nový veletrh
pracovních příležitostí pod názvem FOR
JOBS. A tím výčet zdaleka nekončí.

Průmyslová revoluce v Letňanech
Individuální přístup a nová bohatá

škála bonusů pro vystavovatele aktuálně
přináší na výstaviště nejen stálé, ale ze-
jména nové vystavovatele z řad dodava-
telů pro průmyslový trh. K dispozici jim
je největší veletržní areál v hlavním
městě, který prošel za poslední roky roz-
sáhlou modernizací výstavních hal i zá-
zemí pro návštěvníky či vystavovatele. 
V PVA EXPO PRAHA se tak rodí něco,
čemu s tak trochu nadsázky říkáme IN-
DUSTRY 5.0, tedy taková malá revoluce
na poli tuzemských odborných výstav. Ať
patříte mezi potenciální vystavova tele či
možné návštěvníky dychtící po novin-
kách z průmyslového trhu, naše dveře
jsou vám otevřené. Přijďte zažít průmys-
lovou revoluci na vlastní kůži na letošní
PRŮMYSLOVÉ VELETRHY PRAHA.

Inspirace pro tuzemský průmysl
na dobré adrese

Nikdy v minulosti průmyslové výroby nebyly změny ve výrobě tak dynamické. Vše, co může být digitalizováno,
snaží se být digitalizováno. jednou věcí si však také tuzemský trh začíná být znovu jist. žádný zdroj on-line infor-
mací nenahradí pocit vidět a případně si osahat věci naživo. Právě tomu již tradičně PRůMySLoVÉ VELETRHy
PRAHA dávají prostor na výstavišti PVA EXPo PRAHA. Buďte také u toho ve dnech 9. – 12. května 2017. Připravuje
se veletrh, který si Praha skutečně zaslouží!
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Musk chce s Raptorem 
dostat lidi na Mars
Elon Musk zveřejnil fotografie nového
motoru Raptor pro jeho společnost Spa-
ceX po prvním úspěšném testu. Motor
Raptor má pomoct dostat lidi na Mars,
což je Elonova dlouholetá touha. Je to ra-
keta, která ke svému pohonu používá
jako palivo kapalný kyslík (LOX) . . .
Datum: 08.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Pasivní rozbočovače snižují
pracnost
Ve strojích a zařízeních s vysokým stup-
něm automatizace je elektroinstalace
často velmi složitá. Koncepce zapojení sa-
mostatnými vodiči zde naráží na své
meze. Zapojení je velmi časově náročné,
rychle se stane nepřehledným a hrozí
velké nebezpečí chybného zapojení . . .
Datum: 10.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Digitální technika uchovává
vzpomínky na století páry
Dělí je od sebe “jen“ asi sto let, ale na po-
hled jakoby ty dvě technologie pochá-
zely každá z jiného světa. Potahovou
parní stříkačku vyrobila pražská firma
Karel Řezáč a spol. pro uherskobrodské
dobrovolné hasiče v roce 1912. Přístroje,
se kterými se okolo stříkačky . . .
Datum: 11.10.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Unikátní laserové centrum 
ELI Beamlines a HiLASE
Největší výzkumný projekt v dějinách ČR.
Mezinárodní laserové výzkumné centrum
ELI Beamlines v Dolních Břežanech, které
projektovalo renomované britské studio
Bogle Architects, bylo slavnostně ote-
vřeno 19. 10. 2015. Jde o nejmodernější
platformu pro výzkum v oblasti . . .
Datum: 12.10.2016                     ) více na www.volty.cz

IP komunikace v inteligentních
rodinných domech
Dveřní komunikátory patří mezi opomí-
jené prvky zvyšující bezpečnost objektů.
Nejenom, že dokáží zprostředkovat pře-
nos audia a videa, zajistit přístupový sy-
stém, ale nabízí i řadu pokročilých funkcí,
které zvýší možnosti vašeho chytrého
domu. Mezi typické příklady využití . . .
Datum: 05.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Kabely pro kolejová vozidla 
s rychlým dodáním
Skupina Lapp dodává široké spektrum
standardních produktů do 24 hodin, a to
i ve velmi malých množstvích. Dokonce i
v případě zřídka požadovaných typů ka-
belů a příslušenství, jež jsou zhotovovány
na zakázku, dokáže tato německá ro-
dinná společnost realizovat dodávku . . .
Datum: 06.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Skončil Mezinárodní 
strojírenský veletrh
Veletrh se setkal s vysokou návštěvností
přesahující 75 tisíc návštěvníků, kteří se
mohli těšit ze skvělých expozic a novinek.
Jedna z takových mimořádných expozic
patřila společnosti PRIMA Bilavčík, před-
stavující kvalitní měřicí přístroje, precizní
skenery používané pro . . .
Datum: 07.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Volty.cz – ceník webové inzerce
Horní část webu

Leaderboard 1750 × 144 px / šířka statického pozadí: 1750 × 1250 px
Cena na 1 měsíc .............................................................................................. 3.500 Kč

Boční část webu
Square nahoře vpravo pod hlavním článkem – 330 × 330 px
Cena za 1 měsíc .............................................................................................. 2.000 Kč

Square dole vpravo – scroll stop 
– pod bezplatnou řádkovou inzerci – 330 × 330 px
Cena za 1 měsíc .............................................................................................. 1.500 Kč

Komerční sdělení
Umístění loga nebo malého fota výrobku max. 100 × 100 px 
vč. krátkého popisku do 200 znaků do rubriky “Komerční sdělení”, 
umístěného v celém webu vždy v pravé části. 
Max. množství komerčního sdělení je 5 firem nebo produktů v boxíku.

Cena uveřejnění 1 firmy nebo 1 produktu na 1 den ............................ 100 Kč

Upoutávka firmy nebo jejího produktu 
pro nadcházející veletrh

- v pravé části nad Komerčním sdělením
“Co najdete na veletrhu Amper” ...– možno objednat od 5. ledna 2017
“Co najdete na veletrhu Forenergo” – možno objednat od 25. března 2017
“Co najdete na mezinárodním strojírenském veletrhu”
..................................................................– možno objednat od 1. července 2017
Je určeno jen pro vystavovatele daného veletrhu.
Cena je určena termínem konání veletrhu.

Cena uveřejnění na 1 den
V rozmezí 60-30 dnů před prvním dnem veletrhu .................................100 Kč
V rozmezí 29-15 dnů před prvním dnem veletrhu .................................120 Kč
V rozmezí 14-5 dnů před prvním dnem veletrhu....................................150 Kč
4 dny před prvním dnem veletrhu až po celý veletrh ...........................200 Kč

Při objednání všech dnů
tj. od 60 dnů až po dobu trvání veletrhu ................................................5.000 Kč

ponechání pr článku na titulním místě
Maximální doba ponechání článku na titulce je 10 dnů. Znamená to, že
článek “neproteče“ s ostatními články dolů. Po uplynutí zaplaceného období
bude článek sestupovat spolu s ostatními články níže, ale bude si jej možné
dále vyhledat např. pomocí přednastavených tagů nebo pomocí fulltextu.

Cena za ponechání hlavního článku na 1 den .........................................200 Kč

Banner u článku po jeho rozkliknutí
Banner umístěný pod článkem nebo uvnitř článku – podle přání inzerenta.
Článek je také zakončen kontakty na danou společnost nebo hyperlinkem
na danou stránku. Inzerce je vhodná pro prezentaci dané firmy.

Cena za 12 měsíců...........................................................................................1.000 Kč
(cca 3 Kč/den nebo 84 Kč/měsíc) 

Všechny uvedené ceny jsou bez 21% DPH.

Vaši reklamu na portále 

www.volty.cz

můžete zaplatit také v cryptoměně
Capricoin v kurzu 1 CPC : 20 Kč

Zaregistrujte se přes www.volty.cz (spodní lišta)

Více informací o registraci a platbách na tel.: 603 429 908

https://www.vizionary.com/volty/cs
https://www.vizionary.com/volty/cs
https://www.volty.cz/2016/10/10/pasivni-rozbocovace-snizuji-pracnost-2/
https://www.volty.cz/2016/10/07/ohlednuti-za-mezinarodnim-strojirenskym-veletrhem/
https://www.volty.cz/?s=Kabely+pro+kolejov�+vozidla++s+rychl?m+dod�n%C3%ADm
https://www.volty.cz/2016/10/05/ip-komunikace-v-inteligentnich-rodinnych-domech/
https://www.volty.cz/2016/10/11/trojrozmerna-nostalgie-aneb-kdyz-digitalni-technika-pomaha-uchovavat-vzpominky-na-stoleti-pary/
https://www.volty.cz/2016/10/08/musk-chce-s-raptorem-dostat-lidi-na-mars/


Internetový portál v tištěné edici v jaro – léto 2017

83

Pozor na povinné revize!
Každá firma i podnikající fyzická osoba je
ze zákona povinna zajišťovat pravidelnou
kontrolu stavu technických zařízení, které
používá při výkonu své činnosti, z hledi-
ska jejich bezpečnosti. Tato povinnost se
vztahuje i na živnostníky, kteří pracují tzv.
z domova, mají-li v místě svého bydliště
nahlášenou provozovnu. Dále se . . .
Datum: 17.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Automat SmartX AS-B pro
hospodárnější provoz budov
Hlavním článkem řešení SmartStruxure je
server SmartStruxure AS-B, který je právě
tímto serverem, poskytuje klíčové funkce,
jako je řídicí logika, záznam trendů a
správa varovných hlášení. Dále obsahuje
zabudované I/O a podporuje komunikaci
a připojení k datové sběrnici . . .
Datum: 25.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Létající auto Dr. Emmeta
Browna ze Slovenska
Kdyby se film Návrat do budoucnosti
točil o čtvrtstoletí později, mohli by
hlavní aktéři filmu Dr. Emmet Brown a
Marty McFly používat naprosto funkční
automobil slovenské společnosti Aero-
mobil, která už tento létající vůz chce
příští rok prodávat. Zpočátku, jak už to . . .
Datum: 18.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Svět energie pro iPad – vzdě-
lávací program od ČEZu
Pohled na energetiku a fyziku očima nej-
různějších věkových skupin přináší multi-
mediální aplikace “Svět energie“, nejno -
vější produkt Vzdělávacího programu
ČEZ. Dostupná je na www.svetenergie.cz
i v prostředí Google Play a AppStore. 
I do budoucna počítá . . .
Datum: 26.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Jak limitovat počet návštěv-
níků na jednom místě?
V prostorách výstav, vyhlídek, historic-
kých objektů či muzeí může vzniknout
požadavek na omezení počtu návštěv-
níků expozice. Řešení může být dvojí 
v závislosti na tom, zda návštěvníci u
vstupu dostanou přístupové karty. Oba
způsoby vám nyní blíže představíme . . .
Datum: 20.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Indické letiště už neplatí za
elektřinu. Samo si ji vyrobí
Indie je asi ta poslední země na světě, 
u které jsme mohli předpokládat, že zde
vzni kne letiště ze 100 % využívající pro
svůj provoz elektřinu vyrobenou ze slu-
nečních panelů. Přesto se nemyslitelné (v
té to zemi) stalo skutečností. Mezinárodní
letiště Cochin v jižní části Indie už zcela . . .
Datum: 27.10.2016                     ) více na www.volty.cz

ČEZ Distribuce láká akčním 
videem nové pracovníky
Společnost ČEZ Distribuce bude potřebo-
vat v příštích letech několik stovek ener-
getiků jako náhradu za pracovníky, kteří
odejdou do důchodu. Firma proto po-
řádá a podporuje mnoho soutěží nebo
vzdělávacích projektů, aby zaujala hlavně
mladé lidi. Nové zaměstnance by . . .
Datum: 01.11.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Platforma EPLAN 2.6
je již k dispozici
Je to impozantní příklad neotřelé ino-
vační kultury. S novou verzí platformy
EPLAN 2.6 mohou uživatelé využívat roz-
sáhlé inženýrské funkce, které mohou
snadno integrovat do svých každoden-
ních pracovních procesů, včetně nových
funkcí pro návrh svorkovnic a správu . . .
Datum: 21.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Fronty na veganský burger 
ze Silicon Valley
Dlouho očekávaný veganský burger
start-upu Impossible Foods dorazil do
amerických restaurací. Malá firma sídlící 
v  Redwood City v Kalifornii, kterou dopo-
sud nikdo neznal, přišla na trh se šťavna-
tým hamburgerem, který vypadá a také
chutná jako ten opravdový . . .
Datum: 22.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Modlink Vario Square: 
Jeden pohyb stačí
Propojení strojních součástí je nyní na-
prosto jednoduché - s Modlink Vario
Square, praktickou spojkou od společ-
nosti Murrelektronik v klasickém formátu
obdélníkových konektorů. Jeden pohyb
stačí pro zapojení a odpojení pneumatic-
kého, kapalinového a energetického  . . .
Datum: 24.10.2016                     ) více na www.volty.cz

ČEZ spouští pro studenty 
Inovační maraton 2016
Druhý ročník inovačního maratonu pro
týmy studentů letos opět slibuje napí-
navé situace, které přináší tvůrčí práce 
ve spojení s únavou. Úkolem studentů
bude během 24 hodin ve spolupráci se
stratégy Skupiny ČEZ vymyslet originální
a inovativní řešení, která by mohla . . .
Datum: 15.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Další výrobce elektromobilů?
Deutsche Post!
Fakt, že už nějakou dobu německá pošta
používá elektrická auta, by nebyl nijak
zvláštní a překvapivý. Vláda Angely Mer-
kelové se snaží všemožnými způsoby
podporovat bezemisní aktivity. Co ale
překvapivé je, že Deutsche Post navrhl a
vyrobil ve spolupráci s firmou RWTH . . .
Datum: 13.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Podpora digitální transformace
průmyslu od klíčových hráčů
Společnosti ABB a Microsoft Corp. ozná-
mily navázání strategického partnerství,
které zákazníkům z odvětví průmyslu po-
může vytvořit novou hodnotu prostřed-
nictvím digitálních řešení. Zákazníci bu -
dou moci využívat jedinečnou kombinaci
inteligentního cloudu Microsoft Azure . . .
Datum: 14.10.2016                     ) více na www.volty.cz

Samořiditelný Uber vjel do ulic
Samořiditelná vozidla od Uberu vjela do
ulic v rámci pilotního programu v Pitts-
burghu. Společnost vybrala dobrovol-
níky k prvním testovacím jízdám. Zatím
byl stále přítomný řidič za volantem.
Technologické firmy a automobilky in-

vestující do autonomní technologie po-
čítají s tím, že v budoucnosti budou . . .
Datum: 28.10.2016                     ) více na www.volty.cz

https://www.volty.cz/2016/10/28/samoriditelny-uber-vjel-do-ulic/
https://www.volty.cz/?s=Dal?%C3%AD+v?robce+elektromobil?%3F+Deutsche+Post%21
https://www.volty.cz/2016/10/22/fronty-na-vegansky-burger-ze-silicon-valley/
https://www.volty.cz/2016/10/21/platforma-eplan-2-6-je-jiz-k-dispozici/
https://www.volty.cz/2016/11/01/cez-distribuce-laka-akcnim-videem-nove-pracovniky/
https://www.volty.cz/2016/10/20/jak-limitovat-pocet-navstevniku-na-jednom-miste/
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ČEZ už má přes 100 instalací
fotovoltaiky 
Nejvíc elektráren ČEZ instaloval ve Stře-
dočeském, Ústeckém a Moravskoslez-
ském kraji. Konkrétně na severu Moravy
jich bylo 17, v severních Čechách 19. Jako
jeden z důvodů, proč se rozhodli změnit
energetický systém fungování svého
domu, uvádějí lidé kromě úspor také . . .
Datum: 05.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Soutěžící v soutěži VÍM PROČ
mohou vyhrát tablety
VÍM PROČ je fyzikální soutěž, která usiluje
o zvýšení zájmu mladých lidí o fyziku a
technické obory. Po úspěšných třech roč-
nících, do kterých se zapojilo téměř 1 500
uživatelů, právě startuje ročník čtvrtý. Žá -
ci základních a středních škol mohou
opět vkládat videa s vlastními . . .
Datum: 14.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Malé zařízení 
s velkým přínosem
Servisní rozhraní Modlink MSDD společ-
nosti Murrelektronik umožňují obsluze
zařízení snadný a bezpečný přístup k ří-
zení bez nutnosti otevření dveří rozva-
děče. Různé zásuvky specifické pro různé
státy a rozličné datové konektory posky-
tují vysokou flexibilitu, četná schválení . . .
Datum: 07.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Skladování energie 
v horkých kamenech
Německo si dalo za cíl nahradit 55 – 60 %
spotřebované energie energií z obnovitel-
ných zdrojů. Do roku 2050 by to pak mělo
být celých 80 procent. V roce 2015 se Ně-
mecko dostalo na hodnotu 30 procent z
celkové hrubé produkce elektřiny. Z toho
celých 9 % připadalo na větrné turbíny . . .
Datum: 15.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Střešní šindel od Elona Muska
vypadá lépe a vyrábí elektřinu
Necelé 4 roky po uvedení elektrické Tesly
na trh, následované první verzí úložiště
energie Powerwall, přichází Elon Musk se
střešními solárními šindely a ... druhou
verzí Powerwallu. Nejdříve tedy o solár-
ních střešních šindelech. Představení bylo
v hollywoodském stylu. První instalace . . .
Datum: 08.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Chytrá města se představují 
v Barceloně
Veletrh Smart City Expo World Congress
2016 je v letošním roce zaměřen přede-
vším na inteligentní infrastrukturu, ener-
getické inovace, otevřená data, udrži tel -
nou mobilitu nebo na řešení, která ve
městech dokážou usnadnit život stár-
noucí populaci. Spojujícím prvkem . . .
Datum: 16.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Aviatika 2017: Letoun s Mach 2
a kluzák letící až 30 km vysoko
Richard Branson představil prototyp nad-
zvukového dopravního letadla pro 40
cestujících, které zdolá vzdálenost z Lon-
dýna do New Yorku za 3 a půl hodiny.
Další novinkou z oblasti aviatiky je kluzák
navržený na "poslání bezmotorového le-
tadla na hranici vesmíru". Kluzák je . . .
Datum: 17.11.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Široké využití dveřního 
komunikátoru IP Base
Nový dveřní komunikátor IP Base nabízí
kompaktní řešení pro menší objekty. Vy-
niká snadnou instalací, disponuje HD ka-
merou a nabízí i čtečku karet. Do
portfolia dveřních komunikátorů  přibyl
nový kompaktní interkom, který je určen
pro menší instalace typu rodinných . . .
Datum: 09.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Nová generace vypínacích
spouští usnadňuje testování
vzduchových jističů
Spouště jsou integrovány do vzducho-
vých jističů IZMX společnosti, která se za-
bývá řízením energií. Výsledkem je
snadnější interakce uživatelů s vypínací
spouští a ukládání testovacích dat, díky
čemuž lze dosáhnout lepších režimů . . .
Datum: 10.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Bezpečnost pro kompaktní
krokové motory
Kompaktní krokové pohony ACOPOS-
micro se od nynějška dodávají s funkcí
Safe Torque Off (STO). Tato bezpečnostní
funkce se stává postupně součástí stan-
dardní výbavy všech zesilovačů ACOPOS-
micro. Pro spolehlivé zastavení a pro
zabránění neočekávaného rozběhu . . .
Datum: 11.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Zmodernizovaná rozvodna
může připojit nové zdroje
V září dokončená modernizace rozvodny
v Albrechticích u Českého Těšína, která se
odehrávala v režii společnosti ČEZ Distri-
buce, umožní rozvoj celého regionu. Díky
zvýšení zkratové odolnosti může roz-
vodna po sedmi letech začít připojovat
nové zdroje elektřiny. Do rekonstrukce . . .
Datum: 12.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Fisker je zpátky. Elone pospěš
si s “trojkovou“ Teslou!
Zdá se, že dánský designer a podnikatel
se po prvním neúspěšném startu svého
modelu Fisker Karma nechce vzdát svého
boje o trh (tentokrát) s čistě elektrickými
automobily. Z obrázku je patrné, že se
svým modelem EMotion míří na stejný
trh luxusních elektrických vozidel jako . . .
Datum: 02.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Nová generace laserového
svařování od Panasonic
Vláknové lasery Panasonic splňují poža-
davky kladené na novou generaci lasero-
vého svařování a přinášejí tak revoluci do
spojování plastových dílů. Požadavky
plastikářského průmyslu jsou vysoké. Za-
tímco se zvyšuje tlak na rychlost výroby,
nové produkty jsou stále komplexnější . . .
Datum: 03.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Rozsáhlá diagnostika systému
průmyslových počítačů
Pro testování průmyslových počítačů a
panelů vyvinula společnost B&R softwa-
rový nástroj HMI Service Center. Tento
software nabízí  uživatelům v případě po-
třeby servisu optimální podporu tím, že
jim poskytne všechny diagnostické mož-
nosti a informace o testovaném PC . . .
Datum: 04.11.2016                     ) více na www.volty.cz

https://www.volty.cz/?s=?irok�+vyu?it%C3%AD+dve?n%C3%ADho++komunik�toru+IP+Base
https://www.volty.cz/2016/11/02/fisker-je-zpatky-elone-pospes-si-s-trojkovou-teslou/
https://www.volty.cz/2016/11/10/nova-generace-vypinacich-spousti-usnadnuje-testovani-vzduchovych-jisticu/
https://www.volty.cz/2016/11/16/chytra-mesta-se-predstavi-v-barcelone/
https://www.volty.cz/2016/11/08/stresni-sindel-od-elona-muska-vypada-lepe-a-navic-generuje-elektrinu/
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Rozšíření sítě rychlého dobí-
jení pomůže evropský grant
Možnost rychle dobít elektromobil a po-
kračovat napříč Českou republikou do
okolních zemí bude snazší. Elektromobi-
lita ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tu-
zemské sítě veřejných dobíjecích stanic
pro elektromobily, dnes představil plán
další výstavby veřejných  . . .
Datum: 26.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Hospodárná výroba pro kaž-
dou velikost výrobní série
Na veletrhu SPS IPC Drives byl představen
průmyslový systém přepravy SuperTrak.
Spolehlivost, přesnost a především nená-
ročná údržba umožňuje vyrábět flexibil-
ním a hospodárným způsobem výrobky 
v jakémkoliv množství v rámci jed né série.
Mezi další významné novinky. . .
Datum: 18.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Instalační koncepce 
šitá na míru
Málo místa v řídicím rozvaděči a ve stroji,
požadavek krátké instalace a snaha maxi-
malizovat disponibilitu zařízení – to jsou
ambiciózní rámcové podmínky pro elek-
trokonstruktéry manipulačních systémů
sortimat ve St. Georgen. V modulárním
systému Cube od Murrelektronik . . .
Datum: 28.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Rozšířená realita si razí cestu
Nová hra letošního léta Pokemon Go
uvedla rozšířenou realitu masově pro
běžné uživatele. Rozšířená realita je ter-
mín pro technologii, která počítačovou
grafikou doplňuje reálný svět. Jinak řeče -
no jde o zobrazení reality (např. budo vy
nasnímané fotoaparátem v mobilním te-
lefonu) a následné přidání digitálních . . .
Datum: 19.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Elektrický pohonný systém pro
námořní lodě s nejvyšší účin-
ností na světě
Nový model lodního pohonného systému
ABB Azipod XL zvyšuje účinnost využití
paliva až o 10 procent. Využívá totiž jedi-
nečný systém ústí Azipodu a upravenou
konstrukci lodního šroubu. Azipod XL je
nejnovější verzí elektrického . . .
Datum: 29.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Akumulátorový střídač napájí
a řídí chytré domácnosti
Moderní chytré domácnosti jsou dnes
plné inteligentních zařízení, která spolu
komunikují a spolupracují prostřednic-
tvím Internetu věcí a lidem tak usnadňují
život. Koncept propojené domácnosti
dále rozvíjí akumulátorový střídač ABB
REACT, a to pomocí pokročilých . . .
Datum: 30.11.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Výhody technologie HD-CVI
Technologie HD-CVI představuje zásadní
pokrok od běžných analogových systé mů.
Umožňuje totiž po běžných koaxiálních
kabelech přenášet obraz v kvalitě až 4
MPx na dlouhé vzdálenosti. Technologie,
kterou vyvíjí a kontinuálně inovuje spo-
lečnost Dahua, využívá standardu přeno -
su dat přes analogové koaxiální kabely . . .
Datum: 21.11.2016                     ) více na www.volty.cz

První ultralevné Sigfox 
moduly pro IoT
Sigfox - přední poskytovatel služeb a ko-
munikačních řešení v oblasti Internetu
věcí oznámil příchod prvních ultralevných
komunikačních modulů. Společně se svý -
mi partnery vyvinul moduly, které budou
mít na evropském, blízkovýchodním a
africkém trhu cenu blízkou 2 USD . . .
Datum: 22.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Řešení pro digitální podnik se
představuje na veletrhu SPS
Drives v Norimberku
Včera se otevřely brány norimberského
veletrhu SPS IPC Drives 2016. Společnost
Siemens představí v pavilonu č. 11 port-
folio řešení pro tzv. digitální podnik, díky
kterým lze již dnes realizovat vize Prů-
myslu 4.0. Pod mottem „Řídíme . . .
Datum: 23.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Zájem o technické vzdělávání
je stabilní
ENGIE Services a.s. již delší dobu spolu-
pracuje s Integrovanou střední školou
Nová Paka, mezi jejíž absolventy patří i
odborníci elektrotechnických oborů.
Proto jsme jejímu řediteli, panu Hruškovi,
položili několik otázek týkajících se tech-
nického vzdělávání . . .
Datum: 25.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Další vydání tištěné 

edice Volty.cz uvidíte opět

na Mezinárodním strojírenském

veletrhu a na pultech našich

vybraných partnerů.

https://www.volty.cz/2016/11/21/vyhody-technologie-hd-cvi/
https://www.volty.cz/2016/11/19/rozsirena-realita-si-uz-razi-cestu/
https://www.volty.cz/2016/11/18/hospodarna-vyroba-pro-kazdou-velikost-vyrobni-serie/
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Autonomní skříňkový zámek
ELLcam 2.0
Abbas zařadil autonomní skříňkový
zámek ELLcam 2.0 s PIN klávesnicí. Vyzna-
čuje se kompaktními rozměry a možností
zvolení tří uživatelských režimů. Skříň-
kový zámek ELLcam 2.0  od společnosti
Mauer® Locking Systems  (ASSA ABLOY)
má široký rozsah využití. Může sloužit . . .
Datum: 04.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Širší funkce pro zabezpečený
a flexibilní vzdálený přístup
ke strojům a výrobním linkám
Společnost Siemens rozšířila software Si-
nema Remote Connect pro účinnou
údržbu distribuovaných výrobních celků,
výrobních linek a strojů o řadu nových
bezpečnostních a virtualizačních funkcí.
Kromě technologie OpenVPN . . .
Datum: 13.12.2016                     ) více na www.volty.cz

IdeaHub Innovation Challen ge
– podpora inovátorům
Společnost ABB podporuje inovace a
hledá techniky a podnikatele, kteří
budou společně tvořit budoucnost. Ve
spolupráci s inovační platformou 
IdeaHub vyhlašuje celosvětovou soutěž.
ABB a IdeaHub vyzývají inovátory z ce-
lého světa, aby navrhli řešení, jak . . .
Datum: 05.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Svět energie – informační klíč
k pochopení zdrojů a energe-
tických technologií
Vzdělávací portál Svět energie zpřístup-
ňuje širokému spektru uživatelů kom-
plexní nabídku informací, tématicky
zaměřených na popularizaci a podporu
vzdělávání v energetice. Svým vyváže-
ným obsahem, specifickým pro různé . . .
Datum: 14.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Siemens rozšiřuje výrobu turbín
v Brně a hledá zaměstnance
Brněnský závod Siemens Industrial Tur-
bomachinery se rozhodl rozšířit výrobu o
standardizované parní turbíny do 12 MW.
Předpokládá zároveň navýšení kapacity o
20–30 turbín ročně. K pokrytí rozšířeného
portfolia přijme brněnský závod desítky
zaměstnanců. V současnosti . . .
Datum: 06.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Polovodičový vazební optočlen
Široké spektrum komponent společnosti
Panasonic je nyní možné rozšířit o jedno-
kanálový vazební polovodičový optočlen
(PhotoIC coupler). Toto unikátní zařízení,
které umožňuje vysokorychlostní přenos
signálu a zároveň zajistí galvanické oddě-
lení vstupních a výstupních obvodů, při-
náší řešení již dávno poptávané na . . .
Datum: 15.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Nákladově výhodnější výroba
ohýbaných výlisků
Vysoká produktivita až 300 ohýbaných
výlisků za minutu, velmi krátká doba pří-
pravy a přestavení a také stálá vysoká
kvalita výroby – to jsou rozhodující před-
nosti stroje RM-NC se servopohony. O to
se stará nejnovější technika servopohonů
v kombinaci s VariControl, intuitivně . . .
Datum: 16.12.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Efektivní připojení senzorů 
a akčních členů
Výrobce jednoúčelových strojů společ-
nost iPROTec GmbH sází při elektrické in-
stalaci nového sklářského karuselového
stroje na systém Cube od firmy Murre-
lektronik. Akční členy a senzory tak
budou efektivně začleněny do koncepce
instalace. Klíčovou kompetencí . . .
Datum: 08.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Chcete snížit elektrická rizika?
Je tady zařízení pro oblouko-
vou ochranu
Společnost Eaton uvádí na trh zařízení
pro obloukovou ochranu (Arc Fault De-
tection Device, AFDD), které chrání osoby
a majetek před požárem v důsledku elek-
trických oblouků. Toto nové zařízení de-
tekuje vysoké frekvenční spektrum . . .
Datum: 09.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Jak se vyhnout čištění grilů,
aneb Když má kartáč nožičky
I když je už grilovací sezóna dávno pryč,
je tady skvělý dárek pod stromeček pro
vaše přátele, kteří vás pozvali na gril. Pro-
tože pravdou zůstává, že jednu vadu na
kráse grilování má, stejně tak jako každý
konec večírku. Přátelé se pomalu vytrá-
cejí a pán domu, tedy v našem . . .
Datum: 10.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Výkonná regulace 
i se sinusovým filtrem
B&R rozšířila proudový regulační obvod
servozesilovače ACOPOS P3. Uživatelé
mohou nyní používat sinusový filtr, aniž
by se zhoršila kvalita regulace pohonů.
Stroje tak mohou využívat předností si-
nusového filtru, zatímco servozesilovač
ACOPOS P3 může provádět výkonnou . . .
Datum: 12.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Redakce Volty.cz vylosovala 
3 úspěšné luštitele křížovky
Tajenku z tištěné edice Volty.cz pro Mezi-
národní strojírenský veletrh v Brně správ -
ně uhádlo 70 luštitelů křížovky. Správná
tajenka z křížovky ze strany 65 zní: trestá
nevinné. Celý Waltherův citát tedy zní:
Qui percit nocentibus, innocentes punit.
Kdo šetří viníky, trestá nevinné . . .
Datum: 01.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Nouzová svítidla vedou 
bezpečně a stylově
Eaton uvádí na trh novou řadu atraktiv-
ních nouzových únikových svítidel a po-
skytuje tak komerčním budovám
perfektní způsob osvětlení únikových
cest a evakuačních tras bez kompromisů
z hlediska estetiky interiéru. Společnost
Eaton vyvinula tuto moderní řadu  . . .
Datum: 02.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Naše přenosová soustava 
je delší o 180 km
Česká přenosová soustava se prodloužila
o téměř 180 kilometrů. V září byla do pro-
vozu uvedena hned dvě vedení: V410/419
Výškov – Čechy Střed procházející Ústec-
kým a Středočeským krajem a V458 Krasí-
kov – Horní Životice vedoucí skrze
Moravskoslezský a Olomoucký kraj . . .
Datum: 03.12.2016                     ) více na www.volty.cz
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Pomůcky: Abo, anker, Haspra, KST, Tava.

Tajenka: Walther: Qui duo vestigat, duo perdit seque quaerere. 
Kdo sleduje dva... (viz 1. a 2. díl tajenky) a... (viz 3. díl tajenky) 

Ženské
jméno

Odlakovač
na nehty

Mluviti
vysokým
hlasem

Těžký
kov

Vikvokvětá
rostlina

Značka
našich 

elektro -
spotřebičů

Zápor

Dutá míra
Jihoafrické 
republiky

Inic. čuvaš. 
literáta 

Turchena

Anglicky
“nebo”

Staré  SPZ
Opavy

Žár

Lesní
zvířata

Slovenský
filmový
režisér

Bílkovina 
v kopytech 
a nehtech

3. DÍL
TAJeNKY

Kopnutí

Zachránit

Citoslovce
pravidelně 
se opakují-
cího zvuku

Éra Indická
řeka

Mužské
jméno

Značka
niklu

Citoslovce
zvolání

Pohoří
v Čadu Žid

Bývalý
název ob-
chodních

domů

Německy
“červený”

Spojka 
odporovací

1. DÍL
TAJeNKY

Stropy
(nářečně)
Terénní 
stupeň

Osobní
zájmeno

Citosl. drnči-
vého zvuku

Duševně
rozvrátiti
Domácky

Olga

Král elfů

2. DÍL
TAJeNKY

Tráva
Hrát fotbal
(slangově)

Bývalý 
obchodní

dům
Vlákno

Krétská hora
Latinsky

“úřední spisy”

Nevolník
Umělá

řeč

Jupiterův
měsíc

Osobní
zájmeno

Porážet
Iniciály
herce

Plachty

Značka
berylia
Okolo

Pohřební
hostina
Svinutý

útvar

Italská
metropole

Sloní
špičák

Pro úspěšné vylosované luštitele 
křížovky máme připraveny 3 ceny:
1. Eco Power Meter KW1M 

– inteligentní elektro měr 
pro detailní analýzu spotřeby 
a kvality elektrické energie

2. Teplotní regulátor KT9 
– pro přesnou kontrolu teploty 
v rozsahu - 200 až 1370°C

3. Koncové spínače řady AZ (2 ks)
– detekce krajních poloh a rozsahu 
pohybujících se součástí

Správné znění tajenky posílejte 
do 28. května 2017 mailem na adresu: 
vydavatel@volty.cz.
Do předmětu napište “TAjENKA PANASoNIC“ 

Panasonic Electric Works Europe AG
Veveří 3163/111, 616 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 541 217 001
www.panasonic-electric-works.cz

Ceny pro úspěšné luštitele dodala firma

Jména vylosovaných luštitelů zveřejníme dne 
1. června 2017 na hlavní straně našeho portálu
www.volty.cz

https://www.panasonic-electric-works.com/eu/
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Revoluční baterie HE3DA 
se už vyrábí!!!
V pondělí se v Letňanech rozjela výroba
revolučních 3D baterií od českého vyná-
lezce Jana Procházky. Tento vědec na vý-
voji nového typu baterií pracoval 7 let.
Americkému miliardáři Elonu Muskovi se
zatím nesplnil jeho předpoklad o výra-
zném snížení ceny Li-Ion akumulátorů . . .
Datum: 21.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Systém řízení procesů v cloudu
Systém APROL lze nainstalovat na virtu-
ální počítače všech běžných poskytova-
telů cloudu. Data se předem zpracují 
a zkomprimují lokální instalací systému
APROL tak, aby byla zaslána do cloudové
databáze pouze data mající vypovídací
schopnost. Díky tomuto postupu, který 
je založen na koncepci fog nebo edge . . .
Datum: 23.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Casa Brutale aneb
Život nad propastí
Velice odvážné architektonické řešení na-
bízí developerská firma z Libanonu. Svým
klientům se rozhodla nabízet dům zasa-
zený přímo do skály. Na první pohled vy-
padá toto řešení jen jako základová
plocha s patkami pro výstavbu rodin-
ného domu. Casa Brutale představuje . . .
Datum: 28.11.2016                     ) více na www.volty.cz

Energetici slaví Vánoce v práci,
další v pohotovosti
Výrobu elektřiny a její distribuci budou
na severní a střední Moravě během vá-
nočních svátků zajišťovat denně stovky
zaměstnanců Skupiny ČEZ. Svátky stráví v
práci směnaři, dispečeři i podnikoví hasiči
z nepřetržitých provozů Elektrárny Dět-
marovice i Energocentra Vítkovice, . . .
Datum: 25.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Nákupem větrných turbín v
Německu dosáhl ČEZ 100 MW
instalovaného výkonu
Skupině ČEZ se nákupem 35 větrných
turbín od společnosti wpd AG o celko-
vém instalovaném výkonu 85,25 MW
zvedl instalovaný výkon na německém
energetickém trhu k hranici 100 MW. Cel-
kem osm větrných parků je . . .
Datum: 29.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Stačí fouknout do vrtule
Ne všem se líbí krajina posetá větrníky,
ale jak se říká “vývoj nezastavíš“. Také díky
silnému tlaku vlád jednotlivých zemí na

čistou energii, dnes dodávají větrné
elektrárny ve světovém energetickém
mixu více elektřiny než jaderné elekt-

rárny. U nás se na celkové energetice po-
dílejí větrníky necelým pro  cen tem . . .
Datum: 30.12.2016                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Vicarious chce umělou inteli-
gencí soupeřit s mozkem
Vicarious neplánuje svůj produkt předsta-
vit veřejnosti příští rok nebo během dal-
ších 5 let. Ale investory, kteří do tohoto
start-upu vložili přes 70 milionů dolarů, to
ani trochu neznepokojuje. A vůbec se ne-
jedná o neznámé tváře. Mezi největšími
investory jsou Jeff Bezos – zakladatel . . .
Datum: 27.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Létající vodní taxi na elek-
třinu už příští rok v Paříži
Létající vodní taxi - vynález jako vystři-
žený z sci-fi je zavedení nového doprav-
ního systému v Paříži na řece Seině.
Unikátní dopravní prostředek ve tvaru
vejce byl navržený francouzským jachta-
řem Alainem Thébaultem a švédským
surfařem Andersem Bringdalem . . .
Datum: 17.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Dahua – připojení pomocí P2P
Chcete se připojit ke svému rekordéru od-
kudkoli na světě a nevíte jak na to? Díky
službě P2P výrobce Dahua je to hračka. V
dnešní době internetu chceme mít vše
online a ihned. Není tomu jinak ani u za-
bezpečovacích a kamerových systémů.
Ovšem nakonfigurovat kamerový systém
tak, abyste se na něj mohli . . .
Datum: 19.12.2016                     ) více na www.volty.cz

Inženýring v praxi
Vyřizování formálních záležitostí pro pro-
jektování a realizaci staveb může být pro
mnohé z nás nejnáročnější fází celého
projektu s ohledem na komplexní znalost
zákonů, vyřizování úředních povolení 
a vyplňování různých druhů formulářů. 
Z toho důvodu je mnohem efektivnější
využít pro tuto oblast zkušeností . . .
Datum: 20.12.2016                     ) více na www.volty.cz

http://www.propenziony.cz
https://www.volty.cz/2016/12/20/inzenyring-v-praxi/
https://www.volty.cz/2016/12/19/dahua-pripojeni-pomoci-p2p/
https://www.volty.cz/2016/12/17/letajici-vodni-taxi-na-elektrinu-uz-pristi-rok-v-parizi/
https://www.volty.cz/2016/12/27/vicarious-chce-umelou-inteligenci-souperit-s-lidskym-mozkem/
https://www.volty.cz/2016/12/30/staci-fouknout-do-vrtule/
https://www.volty.cz/2016/12/29/3429/
https://www.volty.cz/2016/12/25/vanoce-a-silvestra-stravi-stovky-energetiku-v-praci-dalsi-v-pohotovosti/
https://www.volty.cz/2016/12/28/casa-brutale-aneb-zivot-nad-propasti/
https://www.volty.cz/2016/12/23/system-rizeni-procesu-v-cloudu/
https://www.volty.cz/2016/12/21/revolucni-baterie-he3da-se-uz-vyrabi/
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Pro úspěšné vylosované luštitele křížovky máme
připraveny 3 ceny:

1. cena: Power banka
2. cena: multi USB adapter
3. cena: grilovací sada 

Správné znění tajenky posílejte 
do 28. května 2017 mailem na adresu: 

vydavatel@volty.cz.
Do předmětu napište 

“TAjENKA muRRELEKTRoNIK“. 
Jména vylosovaných luštitelů zveřejníme dne 

1. června 2017 na hlavní straně našeho portálu
www.volty.cz

Murrelektronik CZ spol. s r.o.
Průmyslová 762, 333 01 Stod
tel.: +420 377 597 935, fax: +420 377 597 929
e-mail: info@murrelektronik.cz • www.murrelektronik.cz

Ceny pro úspěšné luštitele dodala firma

Tajenka: Nový a inovativní systém Mico Pro společnosti Murrelektronik zajišťuje maximálně…
(dokončení v tajence) 

Pomůcka: TNT

http://www.murrelektronik.cz
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Turnikety pro 
administrativní budovy
Jedním z kritérií pro výběr správného
typu turniketu je i jeho cílové umístění.
Vedle sportovních areálů, výrobních zá-
vodů, muzeí, apod. se stále více vyčleňuje
i segment administrativních budov s dů-
razem na designové řešení vstupu. Odpo-
věď na tuto poptávku nabízejí . . .
Datum: 05.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Panasonic bude s Teslou 
vyrábět solární panely
Tesla a Panasonic budou v Buffalu ve
státě New York stavět solární panely. Již v
říjnu loňského roku se obě společnosti
dohodly, že v případě úspěšné akvizice
SolarCity společností Tesla, se spolu pustí
do výroby solárních panelů. Projekt
nebu de zpočátku zahrnovat solární . . .
Datum: 14.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Jubilejní CES se včera otevřel
návštěvníkům
Včera 5. ledna v 10 h. ráno pacifického
standardního času (v 19 h našeho času)
se již po padesáté otevřely brány největší
světové výstavy spotřební elektroniky
CES ve výstavním areálu v Las Vegas. 
Výstava potrvá až do neděle 8. 1. 2017 
a přinesla mnoho novinek . . .
Datum: 06.01.2017                     ) více na www.volty.cz

SpaceX se úspěšně vrací, 
Falcon 9 vynesl satelity Iridia
Společnosti SpaceX se včera v 10 hod.
ráno kalifornského času podařil úspěšný
start rakety Falcon 9 z letecké základny
Vandenberg v Kalifornii. Loni v září Mu-
skova raketa, nesoucí satelit pro Face-
book, explodovala hned při startu díky
explozi nádrže s héliem. To byl důvod . . .
Datum: 15.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Nejlehčí 14“ notebook
od Asusu 
Pokud je hmotnost vaše důležité krité-
rium při koupi notebooku, tak nejspíše
asi sáhnete po 11“ a 13“ uhlopříčce.
Pokud ale hledáte něco trochu většího,
ale přesto velmi lehkého, ASUS může mít
něco pro vás. S váhou něco málo přes ki-
logram je tady Asus PRO B9440 . . .
Datum: 07.01.2017                     ) více na www.volty.cz

500. robotická buňka FlexArc®
zamířila do Španělska
Evropské Aplikační centrum svařování a
dělení materiálu jednotky ABB Robotika 
v České republice vyrobilo pětistou robo-
tickou buňku FlexArc. Koncem roku pro-
běhla v Aplikačním centru svařování a
dělení materiálu ABB Robotika v Ostravě
významná událost – její prostory . . .
Datum: 16.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Snížení nákladů při využití
stávajících standardních napá-
jecích zdrojů 24 VDC
MASI je produktová řada AS interface od
Murrelektronik, s níž lze za příznivé ná-
klady propojit I/O signály ve strojích a za-
řízeních na nadřazené řídicí systémy, např.
při výrobě obráběcích strojů nebo ve skla-
dových a logistických systémech . . .
Datum: 17.01.2017                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Nejlepší technologie 
pro hendikepované

Francouzský start-up Nov'in svou stopu 
v Las Vegas se svou chytrou holí. Několik
staletí starou pomůcku vylepšila pohybo-
vými senzory a je zaměřená především
pro seniory nebo lidi se sníženou mobili-
tou. Hůl má vestavěný akcelerometr a gy-
roskop pro sledování pohybu uživatele . . . 
Datum: 09.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Připojení servomotorů 
konektory M23
Murrelektronik nabízí pro připojení servo -
motorů předem připravené konektory
M23 ve špičkové kvalitě. Jsou těsné, od-
olné proti šoku a vibracím, snadno se in-
stalují a zabraňují nesprávnému zapojení.
Kdo používá předem připravená vedení
M23 s pláštěm v oranžové (výkonová  . . .
Datum: 10.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Prototyp notebooku se 3 dis -
pleji byl ukraden na CESu
Společnost Razer, která na letošní CESu v
Las Vegas přišla s prototypem notebooku
se 3 dispeji, nabízí 25 tisíc dolarů tomu,
kdo poskytne informaci k nalezení a
usvědčení zloděje, který ukradl ze stánku
její výstavní novinku. Podle firmy může
být krádež jejich výrobku spojená . . .
Datum: 11.01.2017                     ) více na www.volty.cz

10 let chytrých telefonů iPhone
Apple udělal před 10 lety revoluci v mo-
bilních telefonech, kdy v roce 2007 uvedl
na trh svůj první telefon iPhone. Tehdy jej
představil jako 3 zařízení v jenom: iPod s
velkou obrazovkou, revoluční mobilní te-
lefon a zařízení pro internetovou komuni-
kaci. Od té doby se iPhone stal symbolem
celého technologického odvětví . . .
Datum: 12.01.2017                    ) více na www.volty.cz

10 důvodů, proč mít nadšení 
z technologií budoucnosti
V roce 1820 byla průměrná doba života
méně než 40 let a přes 90 % populace
žilo v obrovské chudobě a více než 80 %
populace bylo negramotné. Dnes se lidé
dožívají v průměru více než 70 let a jen
méně než 10 % žije v extrémní chudobě.
Poměr gramotných a negramotných . . .
Datum: 01.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Infotherma v místě, kde je jí
nejvíce potřeba
Na Infothermě 2017 se bude prezentovat
366 domácích a zahraničních firem a or-
ganizací. Pořadatelé se s vystavovateli
dohodli, že bude u 156 firem představen
ucelený sortiment u nás vyráběných a
do vážených kotlů na tuhá paliva, na plyn,
elektrokotlů, kotlů na olej a olejové . . .
Datum: 03.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Česká vlna na jubilejním 
50. ročníku CES v Las Vegas
Už zítra se návštěvníkům největšího ame-
rického veletrhu spotřební elektroniky
CES v Las Vegas otevřou dveře. Mezi vy-
stavovateli má své místo i osm českých
společností. Ostravská firma XTND dvou
ambiciózních mladíků se pochlubí svým
bateriově poháněným skateboardem . . .
Datum: 04.01.2017                     ) více na www.volty.cz

https://www.volty.cz/2017/01/03/infotherma-v-miste-kde-je-ji-nejvice-potreba/
https://www.volty.cz/2017/01/01/10-duvodu-proc-mit-nadseni-z-technologii-budoucnosti/
https://www.volty.cz/2017/01/12/10-let-chytrych-telefonu-iphone/
https://www.volty.cz/2017/01/11/prototyp-notebooku-se-3-displeji-byl-ukraden-na-cesu/
https://www.volty.cz/2017/01/10/pripojeni-servomotoru-konektory-m23/
https://www.volty.cz/2017/01/17/snizeni-nakladu-pri-vyuziti-stavajicich-standardnich-napajecich-zdroju-24-vdc/
https://www.volty.cz/2017/01/16/500-roboticka-bunka-flexarc-zamirila-do-spanelska/
https://www.volty.cz/2017/01/07/nejlehci-14-notebook-od-asusu-na-ces/
https://www.volty.cz/2017/01/15/spacex-uspesne-vraci-falcon-9-vynesl-satelity-iridia/
https://www.volty.cz/2017/01/06/ces-se-vcera-otevrel-navstevnikum/
https://www.volty.cz/2017/01/14/panasonic-bude-s-teslou-vyrabet-solarni-panely/
https://www.volty.cz/2017/01/05/turnikety-pro-administrativni-budovy/
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http://www.argos.cz
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Dlouhé stráně překonaly 
další rekord
Více než 716 milionů kWh elektřiny vyro-
bila v roce 2016 přečerpávací vodní elekt-
rárna Dlouhé stráně. Jde o téměř 1,7%
meziroční nárůst a současně navázání na
nepřerušenou řadu zvyšování výroby od
roku 2011. Vodní elektrárny od ČEZ vloni
celkem vyrobily více než 2 mld. kWh . . .
Datum: 21.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Identifikační systém RFID 
snižuje riziko neoprávněného
přístupu i provozních chyb
Nový identifikační systém Siemens Sima-
tic RF1000 RFID je flexibilní a jednoduché
řešení pro monitorování přístupu ke
strojním zařízením a do závodů, a to po-
mocí nového čtecího zařízení Simatic
RF1060R. Je univerzálně použitelný . . .
Datum: 30.01.2017                     ) více na www.volty.cz

VelorXTrike se bude nově také
nabízet s baterií HE3DA
Již před Vánocemi jsme vás informovali o
rozjezdu výroby revolučních 3D baterií
od českého vědce Jana Procházky. Ani ne
měsíc na to se tyto české baterie začínají
testovat v prvním elektrickém automo-
bilu VelorXtrike, na jejimž vyvoji se spolu-
podílel Ing. Pavel Brída . . .
Datum: 22.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Stykače DILDC s životností přes
150 tisíc elektrických operací
Eaton zajišťuje spolehlivé ovlá dání časté -
ho spínání stejnosměrných zátěží před-
stavením své nové řady hybridních styka -
čů DILDC300/600. Nové stykače zabývají -
cí se řízením elektrické ener gie jsou kom-
paktní a odolné, přičemž podporují zatí -
že ní 300 až 600 A při napětí až 1 000 VDC . . .
Datum: 31.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Dahua nabízí cenově výhodné
switche pro CCTV
Switche se zajímavými vlastnostmi pro IP
kamery se dají najít i v segmentu levných
produktů. Nevěříte? Se dvěma zástupci
této kategorie od společnosti Dahua vás
seznámíme v tomto článku. Výrobce
kamer Dahua nabízí pro své IP kamery
technicky i cenově zajímavé switche . . .
Datum: 23.01.2017                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Mobilní roboti pro rychlou
přepravu materiálů v dyna-
mických prostředích
Platforma mobilních robotů LD, ideální
pro manipulaci se zbožím ve skladištích,
distribučních centrech a výrobních závo-
dech, zvládá přepravu až 130 kg těžkých
kusů. V porovnání s tradičními automa-
ticky naváděnými vozidly se mobilní . . .
Datum: 24.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Nová řada termistorových relé
chrání motory před přehřátím
Uvedení termistorových relé Sirius 3RN2
do provozu je snadné. Nevyžaduje nasta-
vování parametrů, čímž se uživatel vyva-
ruje chybného nastavení, a rovněž
znalost detailních parametrů konkrét-
ního motoru, jako např. maximální pro-
vozní teploty, není zapotřebí . . .
Datum: 26.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Ministerstvo obrany nasadí
elektromobily
Vozový park Ministerstva obrany se roz-
roste o vozidla s alternativním pohonem.
Dva nové elektromobily Nissan eNV200 a
Peugeot partner electric byly poskytnuty
zástupcům Ministerstva obrany k testo-
vání. Čtyřměsíční zápůjčka je aktivitou
projektu Elektromobilita ČEZ, jehož . . .
Datum: 28.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Intuitivní projektování 
a návrh kabelových svazků
Efektivita je na prvním místě, ale neopo-
míjí se ani radost z konstrukční práce:
nový EPLAN Harness proD verze 2.6 je in-
tuitivní software ve 3D/2D, který pokrývá
všechny současné požadavky na projek-
tování a návrh kabelových svazků. Mezi
novými funkcemi je vylepšení . . .
Datum: 30.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Nové české PST transformá-
tory regulují toky elektrické
energie z Německa
Provozovatel české přenosové soustavy,
společnost ČEPS, uvedl v rozvodně Hra-
dec u Kadaně do provozu dva ze čtyř PST
transformátorů (Phase Shifting Transfor-
mers). Spuštěny byly ve dvou fázích – na
začátku ledna a minulý týden v pátek . . .
Datum: 18.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Autonomní nouzová svítidla
Schrack Technik spol. s r. o. uvedla na trh
autonomní nouzová svítidla design S1 a
design K1 a K2, která jsou plně v souladu
s normami ČSN EN 60598-1, ČSN EN
60598-2-22, ISO 7010 a ČSN EN 1838 pro
montáž na zeď nebo strop s jednostran-
ným nebo oboustranným piktogramem.
Je zde možnost trvalého nebo . . .
Datum: 19.01.2017                     ) více na www.volty.cz

Průmyslové horoskopy 2017
Operační paměť Kozoroha pracuje vět-
šinu času na 200 %, ačkoliv se jeho komu-
nikační karta často tváří, že je v poruše.
Není tomu tak. Kozoroh si jen rozmýšlí, co
s vámi bude sdílet. Jeho silnou stránkou
je plánování a vždy dostojí i závazkům
napsaným ve smlouvě malým písmem.
Ačkoliv se ve společnosti radši drží ! . . .
Datum: 20.01 .2017                     ) více na www.volty.cz

http://www.vodadnes.cz
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Dlouhé stráně letos přivítají
miliontého návštěvníka
Vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé
stráně vloni navštívilo 84 771 lidí, o pět
tisíc více než před rokem. Statistiky po-
tvrzují rostoucí oblibu jednoho ze „sedmi
divů Česka“, loňský údaj je dokonce nej-
vyšší v historii. „V roce 2017 přivítáme mi-
liontého návštěvníka, který se může . . .
Datum: 04.02.2017                     ) více na www.volty.cz

Dosavadní způsob výroby
elektřiny bude narážet na ne-
dostatek vody
Nedostatek sladké vody určené pro lidskou
spotřebu a farmaření může dosáhnout
krize už koncem příští dekády. Zprá va OSN
uvádí, že do roku 2030 klesne dostupnost
sladké vody až o 40 procent a do roku
2050 dokonce o více než polovinu . . .
Datum: 06.02.2017                     ) více na www.volty.cz

Elektrický Quant má ujet až
1000 kilometrů
Německý start-up NanoFlowcell ukáže
příští měsíc v Ženevě nový koncept vozu
s názvem Quant 48Volt. Firma slavnostně
představí novou generaci futuristických
vozidel poháněných elektřinou uloženou
v elektrolytu, který není ani toxický ani
hořlavý. Technické podrobnosti jsou . . .
Datum: 07.02.2017                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Lenovo PHAB 2 Pro nabízí 
lákavé spojení reálného světa 
a rozšířené reality
Nejnovější phablet Lenovo PHAB 2 Pro je
oficiálně dostupný na českém trhu. Jako
první mobilní zařízení s technologií
Tango, vyvinutou společností Google, na-
bízí lákavé spojení reálného světa a rozší-
řené reality, které využijete jak při . . .
Datum: 08.02.2017                     ) více na www.volty.cz

K rozvoji přenosové soustavy
pomohou i miliardy od Evrop-
ské investiční banky
Společně s vlastními a dalšími cizími
zdroji financování tak bude realizován in-
vestiční program na období let 2016 až
2020. Banka poskytuje úvěr vždy do ma-
ximální výše 50 procent celkových inves-
tičních nákladů na danou akci . . .
Datum: 09.02.2017                     ) více na www.volty.cz

KOPOS KOLÍN jede opět na
Amper s novinkami
Stálým účastníkem veletrhu je již několik
let mezi vystavovateli Kopos Kolín. Na le-
tošním jubilejním 25. ročníku Mezinárod-
ního veletrhu Amper 2017 v Brně bude
mít kolínská výrobní firma elektroinsta-
lačního úložného materiálu své místo na
stánku č. P 4.03. Na více než 180 m2 . . .
Datum: 10.02.2017                     ) více na www.volty.cz

ČEZ Teplárenská má nový web,
potěší majitele smartphonů
Nová podoba webových stránek ČEZ
Teplárenské především přináší uživate-
lům kvalitní služby v on-line prostředí.
„Lidé dnes chtějí informace přesně v oka-
mžiku, kdy řeší své osobní záležitosti.
Nový web je pro ně zárukou, že se k po-
třebné informaci dostanou pohodlně . . .
Datum: 11.02.2017                     ) více na www.volty.cz

Inteligentní elektroměr 
oceněn na SPS
Elektroměr KW2M získal na veletrhu SPS
ocenění za nejpřínosnější produkt roku
2016. Porota kromě nadstandartních
funkcí nejvíce ocenila benefity v podobě
zjednodušeného zapojení a možnosti
rozšiřovat počet měřicích bodů nebo šká -
lu měření prostřednictvím . . .
Datum: 01.02.2017                     ) více na www.volty.cz

Elektronické pojistky 
s integrovanou svorkovnicí
pro rozvod 24 V DC
Na letošním veletrhu v Hannoveru spo-
lečnost Weidmüller představila maxGU-
ARD – nový, originální koncept elektro -
nických pojistek s integrovanou svorkov-
nicí pro rozvod 24 V DC. Oproti konvenč-
ním řešením takový koncept šetří čas . . .
Datum: 02.02.2017                     ) více na www.volty.cz

Česká přenosová soustava po-
sílí i díky evropským dotacím
V rámci financování projektů společného
zájmu z programů Evropské komise (TEN-
E a Nástroj pro propojení Evropy „Con-
necting Europe Facility – CEF“) získala
společnost ČEPS už přes čtyři miliony eur.
Další téměř dva miliony může obdržet v
průběhu prvního pololetí. Dotace jsou . . .
Datum: 03.02.2017                     ) více na www.volty.cz

http://ysomarketing.cz
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Han® ES Press – synergie v ko-
nektoru: rychlé připojení vodičů
a montáž propojek bez nástrojů
Rychlá instalace a bezproblémová vý-
měna – to jsou základní požadavky, které
musí splňovat konektory umožňující zvy-
šování flexibility modulární výroby. Spo-
lečnost HARTING tohoto cíle dosáhla
kontaktní vložkou Han® ES Press . . .
Datum: 16.02.2017                     ) více na www.volty.cz

Třetinu života strávíte 
v posteli. Proč ne v té chytré?
Vaše postel je místo, kde strávíte v prů-
měru třetinu svého života. Společnost
Sleep Number představila minulý měsíc
na CESu postel Sleep Number 360. Postel
toho umí hodně: automaticky se přizpů-
sobí vašemu spánku, aby se vám spalo co
nejpohodlněji; detekuje chrápání . . .
Datum: 18.02.2017                     ) více na www.volty.cz

Nejmenší mikrospínač 
pro montáž lisováním
I v oblasti mikrospínačů už je zastarávající
technologie pájení nahrazována lisová-
ním. Jsou pro to dobré důvody; jedná se
o spojení mechaniky a elektroniky. Mon-
táž bez nutnosti pájení – lisování – napo-
máhá optimalizaci nákladům bez rizika
nekvalitního kontaktu. Při nalisování . . .
Datum: 20.02.2017                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Příprava strojů pro připojení
do průmyslového internetu věcí
Řešení řídicích systémů založených na
průmyslových počítačích představují
pevné instalace v podobě strojů a sy-
stému, které prokazují provozní spolehli-
vost. Nyní se sektor automatizace sloučil
s první generací informační technologie,
další krok představuje zapojení . . .
Datum: 21.02.2017                     ) více na www.volty.cz

Smartphone Moto M: poklad
v prémiovém designu
Lenovo prostřednictvím své dceřiné spo-
lečnosti Motorola Mobility dnes oznámilo
dostupnost smartphonu Moto M v České
republice. Novinka na trhu chytrých tele-
fonů představuje vysoce výkonné a záro-
veň odolné zařízení, jež se svými uživateli
udrží krok za všech okolností . . .
Datum: 23.02.2017                     ) více na www.volty.cz

Nový region pomůže sjednotit
evropské energetické trhy
Provozovatel české přenosové soustavy,
společnost ČEPS, se stal součástí nového
regionu pro výpočet kapacit (capacity cal-
culation region). Region Core sdružuje 16
evropských provozovatelů přenosových
sítí a geograficky pokrývá významnou část
Evropy. O vytvoření nových regionů . . .
Datum: 25.02.2017                     ) více na www.volty.cz

McLED® – Váš partner
pro úsporné osvětlení
Nezáleží na tom, zda sháníte LED žárovku
do lampy v ložnici, nebo stavíte třeba
novou výrobní halu. Vždy si totiž můžete
být jisti, že si z široké nabídky produktů
značky McLED® vyberete pro Váš projekt
to pravé.  McLED s.r.o. je na českém trhu
již etablovanou společností, která . . .
Datum: 28.02.2017                     ) více na www.volty.cz

Účinné chlazení 
pro počítačové centra
Podle odhadů studie provedené Border-
step Institute for Innovation and Susta-
inability spotřebovaly servery a počíta -
čová centra v roce 2011 přibližně 9,7 TWh
energie. V Borderstepu vypočítali, že v ty-
pickém počítačovém centru se okolo 40 %
energie spotřebovává na klimatizaci . . .
Datum: 13.02.2017                     ) více na www.volty.cz

Tesla zahájí pilotní výrobu
Modelu 3 už příští pondělí
Máme dobrou zprávu pro ty, co dychtivě
čekají na první dodávky vozů Tesla Model
3. Podle Reuters zahájí Tesla pilotní vý-
robu svého nejlevnějšího modelu už pon-
dělí 20. února. Je ale třeba mít na paměti,
že všechny vozy vyrobené v této testova -
cí fázi se nedostanou ke spotřebitelům . . .
Datum: 14.02.2017                     ) více na www.volty.cz

Krize na Orovillské přehradě
Orovillská přehrada v severní Kalifornii je
se svou výškou 235 m nejvyšší přehradou
ve Spojených státech. Zadržuje vodu o
objemu 4 km3 a v severní Kalifornii je tak
součástí klíčové infrastruktury… Nyní se
však stává stárnoucí přehrada pro tuto
oblast vážnou hrozbou. Minulou neděli
úřady nařídily více než 188 000 lidem. . .
Datum: 15.02.2017                     ) více na www.volty.cz

Věděli
jste, 
že si můžete na

hlavní stránce

www.volty.cz

sami bezplatně

podat inzerát

nebo zveřejnit

třeba i firemní 

akce, jako jsou

např. školení,

nebo semináře? 

https://www.volty.cz/pridat-inzerat/
https://www.volty.cz/2017/02/15/krize-na-orovillske-prehrade/
https://www.volty.cz/2017/02/14/tesla-zahaji-pilotni-vyrobu-sveho-modelu-3-uz-pristi-pondeli/
https://www.volty.cz/2017/02/13/ucinne-chlazeni-pro-pocitacove-centra/
https://www.volty.cz/2017/02/28/mcled-vas-partner-pro-usporne-osvetleni/
https://www.volty.cz/2017/02/25/novy-region-pomuze-sjednotit-evropske-energeticke-trhy/
https://www.volty.cz/2017/02/23/smartphone-moto-m-poklad-v-premiovem-designu/
P?�prava stroj? pro p?ipojen� do pr?myslov�ho internetu v?c�
https://www.volty.cz/2017/02/20/nejmensi-mikrospinac-pro-montaz-lisovanim/
https://www.volty.cz/2017/02/18/tretinu-zivota-stravite-v-posteli-proc-ne-v-te-chytre/
https://www.volty.cz/2017/02/16/han-es-press-synergie-v-konektoru-rychle-pripojeni-vodicu-a-montaz-propojek-bez-nastroju/
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Frekvenční měniče PowerXL
DC1 s širší funkcionalitou
Společnost Eaton rozšířila své portfolio
frekvenčních měničů PowerXL DC1 o za-
řízení s vyšší funkcionalitou. Společnost
zabývající se řízením elektrické energie
inovovala aktuálně dostupnou řadu fre-
kvenčních měničů DC1, která je známa
svým robustním provedením . . .
Datum: 09.03.2017                     ) více na www.volty.cz

Včera se v Třinci křtily 
elektrobusy
Český rekord v počtu nabíjecích stanic
pro elektrobusy na jednom místě právě
vytvořili v Třinci, kde jich v areálu autobu-
sového depa na Borku vyrostlo rovných
10. Zakázku, díky níž se z města pod Be-
skydami stane tuzemský lídr v elektromo-
bilitě, zajistila firma ČEZ Energetické . . .
Datum: 10.03.2017                     ) více na www.volty.cz

SpaceX chce příští rok vyslat
lidi na oběžnou dráhu Měsíce
Průzkum vesmíru byl od letů Apollo, po
dlouhou dobu omezen lety na nízkou obě-
žnou dráhu Země. To chce ale Elon Musk
brzo změnit. SpaceX plánuje příští rok vy-
slat lidi na oběžnou dráhu Měsíce. Průlet
po orbitu Měsíce bude hrazen soukro-
mými osobami, kteří si vlastně SpaceX . . .
Datum: 11.03.2017                     ) více na www.volty.cz

více informací najdete na www.volty.cz

Bezpečnostní světelné závory
SF4D – děláme věci odlišně
Panasonic uvádí na trh novou řadu bezpeč-
nostních světelných závor SF4D s vylepše-
nou odolností proti okolnímu prostředí.
Takovéto pevnosti nového pouzdra je do-
saženo díky snížení objemu/velikosti vnitř-
ních částí o více než 60% v porovnání s
předcházejícími modely. Ušetřený . . .
Datum: 15.03.2017                     ) více na www.volty.cz

FOXON IoT a rozšířená realita
aneb Co uvidíte na AMPERu
Již potřetí padneme do náruče městu,
které se pyšní kontroverzním orlojem,
osobitou mluvou a pivem, které buď mi-
lujete, nebo nejste Brňan. V místních le-
sích vznikly povídky o lišce Bystroušce a
na výstavišti se každoročně koná veletrh
AMPER. A nuda v Brně nás tam letos . . .
Datum: 01.03.2017                     ) více na www.volty.cz

progeCAD Professional: 
alternativa za AutoCAD®
progeCAD Professional je jedním z
mnoha produktů společnosti SoliCAD,
s.r.o., která není žádným nováčkem ve
zpracování projektů ve strojírenství, auto-
mobilovém průmyslu i robotice. SoliCAD
je konstrukční a vývojová kancelář, která
se zabývá nejen dodávkou ucelených . . .
Datum: 02.03.2017                     ) více na www.volty.cz

Farmář z Postřelmova testuje
nový způsob ukládání energie 
Souznění s přírodou přivedlo majitele
zvířecí farmy Jiřího Mareše z Postřelmova
na Šumpersku k fotovoltaické elektrárně,
nutnost nepřetržitých dodávek proudu
zase k ukládání energie do baterií. Jako
jeden z prvních v Česku využil nabídky
společnosti ČEZ Solární, která začala . . .
Datum: 04.03.2017                     ) více na www.volty.cz

BMW představila vizi svých čtyř
skupin: BMW, BMW Motorrad,
Mini a Rolls-Royce. V kalifornské
Santa Monice předvedli svůj koncept motocyklu s názvem Vision Next 100,
který udržuje sám sebe ve vzpřímené poloze, jak při jízdě tak i při stání.

I když v tomto konceptu budoucnosti BMW nepočítá se samořiditelným mo-
tocyklem, velice se tomu blíží. Motocykl pomáhá řidiči zůstat ve vzpřímené
poloze a neustále se přizpůsobuje stavu vozovky. BMW tvrdí, že je to tak bez-
pečné, že řidič nepotřebuje helmu ani ochranný oděv.

Když otáčíte řídítky, rám se sám ohýbá a mění svůj tvar, takže motorka může
jet doleva nebo doprava. Pro zvýšení stability je při vyšších rych-

lostech zapotřebí pro zatáčení většího úsilí. S FlexFrame (ter-
mín používaný BMW) odpadá zavěšení – nejsou tam žádné

pružiny, žádné tlumiče a chybí rovněž kyvné rameno.
Místo toho, všechny nárazy absorbují při jízdě kola.

Technologie kontroly stability, kontroly trakce a proti-
blokovacího systému brzd udrží  motocykl vzpřímeně

za všech okolností. Toto z něj bude činit
ideální motorku pro začínající bi-

kery a dodá vyšší míru bezpeč-
nosti pro zkušené jezdce.

Vize BMW: inteligentní motocykl,

ze kterého nespadnete a ani s ním

nehavarujete

https://www.volty.cz/2016/10/19/vize-bmw-inteligentni-motocykl-ze-ktereho-nespadnete-ani-s-nim-nehavarujete/
https://www.volty.cz/2016/10/19/vize-bmw-inteligentni-motocykl-ze-ktereho-nespadnete-ani-s-nim-nehavarujete/
https://www.volty.cz/2017/03/04/farmar-z-postrelmova-testuje-novy-zpusob-ukladani-energie-ze-slunce/
https://www.volty.cz/2017/03/02/progecad-professional-plnohodnotna-alternativa-za-autocad/
https://www.volty.cz/2017/03/01/foxon-iot-a-rozsirena-realita-aneb-co-uvidite-na-amperu/
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18.000 Kč

10.000 Kč

14.000 Kč

12.000 Kč

24.000 Kč

více informací na www.volty.cz

více informací na www.volty.cz Inzerát A4
(210x297 mm)

Inzerát A4
(210x297 mm)

více informací na www.volty.cz

více informací na www.volty.cz

Ceník tištěné inzerce

Dvoustrana komerčního článku s kontakty v kombinaci s plošnou půlstránkovou (A5)
nebo celostránkovou (A4) inzercí.

Jedna strana
komerčního článku
s A5 inzerátem.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Inzerát A5
(210x148 mm)

Inzerát A5
(210x148 mm)

22.000 Kč

více informací na www.volty.cz

26.000 Kč

Půlstránkový (A5) nebo
celostránkový inzerát (A4)
bez komerčního článku.

Náklad: 10.000 ks • Distribuce na veletrzích: Amper (Brno), For Energo (Praha) a Mezinárodní strojírenský veletrh (Brno).
Další distribuce: Argos – 14 prodejen, Elkov – 21 prodejen a na vybraných výstavách, seminářích, konferencích, školeních...

Kontaktujte inzertní oddělení: 603 429 908

Inzerát A5
(210x148 mm)

Jedna strana nebo dvoustrana s komerčním článkem a kontakty

TITuLKA: Hlavní článek – úryvek s fotografií a odkazem na web nebo na stránku v tištěné edici: 20.000 Kč 
Menší článek (max. 3 články) – úryvek s fotografií a odkazem na web nebo na stránku v tištěné edici: 8.000 Kč
Inzerce na titulní straně na výšku vpravo dole vedle 3 menších článků (90x120 mm + ořezky 3 mm): 24.000 Kč

Inzerce na zadní straně obálky: 50.000 Kč • Inzerce na vnitřních stranách obálky: 30.000 Kč

Vizitka
(90 x 50 mm)

2.000 Kč
100 CPC

600 CPC
1100 CPC

700 CPC
900 CPC

1.200 CPC

500 CPC

1.300 CPC

přípl. s křížovkou 
na míru: 4.000 Kč (při objemu prezentace za 20.000 Kč a výše: 2.000 Kč)

CPC – cena uvedena při platbě v Capricoinech v kurzu 1 CPC : 20 Kč.

https://www.volty.cz/nabidka-prezentace/


http://www.nktcables.cz/index.html


http://www.bmwcartec.cz

